


1 

Sumário 

1. Resoluções CONTRAN nº 24/98 e 581/16 ...................................................................................... 5

2. Resolução CONTRAN nº 26/98 ...................................................................................................... 7

3. Resolução CONTRAN nº 32/98 ...................................................................................................... 8

4. Resolução CONTRAN nº 254/07 .................................................................................................... 9

5. Resoluções CONTRAN nºs 277/08 e 541/16 ................................................................................. 14

6. Resoluções CONTRAN nº 04/98 e nº 698/17 ............................................................................... 16

7. Resolução CONTRAN nº 14/98 .................................................................................................... 18

8. Resolução nº 205/06 .................................................................................................................. 25

9. Resolução CONTRAN nº 110/00 .................................................................................................. 25

10. Resolução CONTRAN nº 432/13 ................................................................................................ 26

11. Resolução CONTRAN nº 210/06 ................................................................................................ 31

12. Resolução CONTRAN nº 258/07 ................................................................................................ 37

13. Resolução CONTRAN nº 216/06 ......................................................................................... 43

14. Resolução CONTRAN nº 242/07 ................................................................................................ 44

15. Resolução CONTRAN nº 227/07 ................................................................................................ 45

16. Resolução CONTRAN nº 231/07 ................................................................................................ 48

17. Resolução CONTRAN nº 292/08 ................................................................................................ 50

18. Resolução CONTRAN nº 349/10 ................................................................................................ 55

19. Resolução CONTRAN nº 356/10 ................................................................................................ 57

20. Resolução CONTRAN nº 360/10 ................................................................................................ 60

21. Resolução CONTRAN nº 453/13 ................................................................................................ 64

22. Resolução CONTRAN nº 573/15 ................................................................................................ 67



2 

 

23. Resolução CONTRAN nº 624/16 ................................................................................................ 69 

24. Resolução CONTRAN nº 36/98 .................................................................................................. 69 

25. Resolução CONTRAN nº 598/16 ................................................................................................ 69 

26. Resolução CONTRAN nº 619/16 ................................................................................................ 72 

27. Resoluções CONTRAN nº 371/10 e 561/15 (EM CONJUNTO): ..................................................... 74 

28. Resolução CONTRAN nº 92/99 .................................................................................................. 79 

29. Resolução CONTRAN nº 197/06 ................................................................................................ 81 

30. Resolução CONTRAN nº 723/2018 ............................................................................................ 82 

31. Resolução CONTRAN nº 211/06 ................................................................................................ 85 

32. Resolução CONTRAN nº 253/07 ................................................................................................ 86 

33. Resolução CONTRAN nº 268/08 ................................................................................................ 87 

34. Resolução CONTRAN nº 396/11 ................................................................................................ 91 

35. Resolução CONTRAN nº 289/08 ................................................................................................ 92 

36. Resolução CONTRAN nº 290/08 ................................................................................................ 94 

37. Resolução CONTRAN nº 441/2013 ............................................................................................ 95 

38. Resolução CONTRAN nº 520/2015 ............................................................................................ 96 

39. Resolução CONTRAN nº 525/2015 ............................................................................................ 97 

40. Resolução CONTRAN nº 552/2015 ............................................................................................ 98 

41. Resolução CONTRAN nº 643/2016 ............................................................................................ 99 

42. Resolução CONTRAN nº 720/2017 .......................................................................................... 101 

43. Resolução CONTRAN nº 735/2018 .......................................................................................... 101 

Considerações Finais .................................................................................................................... 106 

 



4 

APRESENTAÇÃO 
Olá, futuros Policiais Rodoviários Federais desse nosso Brasilzão! 

Primeiramente, gostaria de compartilhar minha alegria e privilégio em tê-los como nossos futuros alunos 
nessa jornada preparatória para o próximo concurso PRF, para o cargo de Policial Rodoviário Federal.  A 
Segurança Pública do nosso país continuará em alta e há fortes chances de concurso em 2021! E para 
concursos PRF, a preparação tem que ser antecipada e de alto nível! 

Falando um pouco sobre mim, sou, com muito orgulho, Analista do Banco Central, lotado em Brasília e 
Assessor Pleno da Chefia do Departamento de Segurança do órgão. Minha formação acadêmica é em Gestão 
Pública, pela FATEC – Curitiba, e sou pós-graduado em Direção de Segurança pela Universidade Aberta de 
Portugal. 

Tenho também muito orgulho em dizer que sou professor do Estratégia Concursos na disciplinas de 
Legislação de Trânsito e Legislação Penal Especial!  

E por falar em trânsito, esse e-book gratuito tem a finalidade de fornecer a você um GRANDE E INÉDITO 
RESUMAÇO com os principais pontos de TODAS as Resoluções do CONTRAN cobradas na parte de Legislação 
de Trânsito do concurso PRF 2018/2019! Algo jamais visto que eu, Marcos Girão, e o Estratégia Concursos 
entregamos de presente a você  e com muita alegria!  

Estamos certos de que será mais um importante ferramental na sua preparação para esse iminente 
concurso! 

Espero que goste! 

Bons estudo e um grandiosíssimo abraço, 

Prof. Marcos Girão 

RESUMAÇO – RESOLUÇÕES CONTRAN PARA PRF
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1. Resoluções CONTRAN nº 24/98 e 581/16 

Vamos a dois conceitos bem simples: 

§ Chassi: é a parte rígida do veículo sobre a qual deve ser colocada a carroçaria; 

§ Monobloco é a parte inteiriça do veículo. 

Pois bem, obedecendo ao disposto no CTB, a referida Resolução versa que o FABRICANTE do veículo tem 
a OBRIGAÇÃO de individualizá-lo por meio de uma numeração que deve ser colocada no CHASSI e ou no 
MONOBLOCO em: 

Ø pelo menos, 01 lugar, em se tratando de veículos automotores; 

Ø pelo menos 02 lugares, em se tratando de reboque ou semirreboque. 

O Sistema Internacional de Codificação da Identificação do Veículo, conhecido como VIN ("Vehicle 
Identification Number") é constituído no Brasil de 17 dígitos e segue a norma brasileira ABNT NBR nº 6066. 
A estrutura da identificação VIN é constituída de quatro áreas conforme tabela: 

 

 

A Resolução regulamenta que os veículos produzidos ou importados a partir de 1° de janeiro de 1999, 
para obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma descrita acima.  

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados NO MÍNIMO com os caracteres 
VIS (número sequencial de produção) podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade 
mínima de 0,2 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua 
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remoção ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção, nos 
seguintes compartimentos e componentes: 

1. na coluna da porta dianteira lateral direita; 

2. no compartimento do motor; 

3. em 01 dos para-brisas e em 01 dos vidros traseiros, quando existentes; 

4. em pelo menos dois 02 de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os 
quebra-ventos. 

As figuras a seguir mostram exemplos desta gravação: 

 

 

    

 

 

 

 Coluna da porta dianteira lateral direita   Compartimento do motor   Pelo menos em um dos vidros 

 

 

Ø No caso de CHASSI ou MONOBLOCO não metálico, a numeração deverá ser gravada em placa 
metálica incorporada ou a ser moldada no material do chassi ou monobloco, durante sua 
fabricação. 

 

Agora atenção para a novidade promovida pela Resolução CONTRAN nº 581/16: 

Ø Para as finalidades acima estudadas, o 10º dígito do VIN, estabelecido pela NBR nº 6066, 
poderá ser alfanumérico.  

Ø Para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a ALTURA dos 
caracteres da gravação de identificação veicular (VIN) deve ter no mínimo 4,0 milímetros.  
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As etiquetas ou plaquetas referidas no parágrafo anterior deverão ser fornecidas pelo 
fabricante do veículo. 

2. Resolução CONTRAN nº 26/98

A Resolução CONTRAN nº 26/98, que disciplina o transporte de carga em veículos destinados ao transporte 
de passageiros.  

Ø A CARGA só poderá ser acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros,
que no ônibus é o BAGAGEIRO.
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Mesmo com essa permissão, é preciso que você saiba que é proibido o transporte: 

ü de produtos considerados perigosos conforme legislação específica; 

ü de produtos que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, de 
seus ocupantes ou de terceiros.  

 

3. Resolução CONTRAN nº 32/98 

Vamos tratar da pequeníssimas Resolução CONTRAN nº 32/98, que estabelece modelos de placas para 
veículos de representação, de acordo com o art. 115, § 3° do CTB. Só relembrando, esse dispositivo assim 
dispõe: 

Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, 
sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos 
pelo CONTRAN.  

(...) 

§ 3º Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos 
Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das 
Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais 
Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos 
Oficiais Generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

ü Governadores; 

ü Secretários Estaduais; 

ü Presidentes das Assembleias Legislativas; 

ü Prefeitos; 
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ü Secretários Municipais; 

ü Presidentes das Câmaras Municipais; 

ü Presidentes dos Tribunais Federais; 

ü Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal; 

ü Respectivo chefe do Ministério Público; e 

ü Oficiais Generais das Forças Armadas. 

 

Tem mais gaiato aí com direito de utilizar essas plaquinhas também e essa informação é muito boa de prova! 
Segundo o art. 2º da Resolução CONTRAN n° 32/98:  

Ø Também PODEM usar (lhes é facultativo) os mesmos modelos de placas, os veículos oficiais 
dos: 

§ Vice-Governadores; 

§ Vice-Prefeitos; e 

§ Ministros dos Tribunais Federais, Senadores e Deputados, estes mediante solicitação 
dos PRESIDENTES de suas respectivas instituições. 

 

Os veículos de representação deverão estar registrados junto ao RENAVAM. 

 

4. Resolução CONTRAN nº 254/07 

O CTB, em seu art. 111, inciso III, proíbe, nas áreas envidraçadas do veículo, a aposição de inscrições, 
películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na 
forma de regulamentação do CONTRAN.  

 

è Vidros de Segurança 

São considerados vidros de segurança aqueles que, além de manterem suas características do vidro comum 
como, transparência, cor, durabilidade e resistência, oferecem maior segurança quando submetidos a 
quebras ou choques.  
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è Vidros de Segurança Laminados 

Para produzir esse tipo de vidro, o fabricante insere uma fina camada de filme plástico transparente e 
flexível, chamado polivinil butiral (PVB) entre duas ou mais placas de vidro. Esse filme plástico mantém o 
vidro no lugar quando ele se quebra, ajudando a diminuir ferimentos causados por pedaços lançados no ar 
e a manter os passageiros dentro do veículo em caso de acidentes. 

 

è Vidros de Segurança Temperados 

O vidro de segurança temperado é um único pedaço de vidro, que se torna temperado através de um 
processo que o aquece e depois resfria rapidamente para endurecê-lo. Esse processo aumenta a sua 
resistência de 5 a 10 vezes.  

Esse vidro se quebra de uma maneira diferente de um vidro transparente comum. Quando ele é estilhaçado, 
ele não se quebra em pedaços com pontas afiadas, como os espelhos ou vidros de janela comuns. Ao invés 
disso, ele se quebra em pequenos pedaços parecidos com cristais, sem bordas afiadas.  

 

 

è Marca indelével 

É aquela marca que não se pode apagar ou que o tempo não destrói. 

 

è Transmissão Luminosa e Transparência 

A transparência é a qualidade de um objeto transparente, que, por sua vez, é um objeto que permite a clara 
distinção de objetos através de sua espessura. Já a transmissão luminosa é a qualidade que um objeto tem 
de deixar passar a luz através dele próprio.  

 

A primeira regra e mais básica estabelece que os veículos AUTOMOTORES, os REBOQUES e SEMIRREBOQUES 
deverão sair de fábrica com as suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança que atendam 
aos termos dessa Resolução e aos requisitos estabelecidos na NBR 9491 e suas normas complementares. 
Essa exigência se aplica também aos vidros de reposição, beleza?  

E muita atenção, pois já houve mudança nessa regra: 

 

è A Deliberação CONTRAN nº 78/09 isentou os veículos BLINDADOS da obrigação de ter suas partes 
envidraçadas equipadas com vidros de segurança da forma acima citada. E essa isenção se 
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estende também aos vidros de REPOSIÇÃO desses veículos! Guarde bem essa informação para 
sua prova! 

 

Para continuarmos a tratar das demais disposições da referida Resolução, é preciso saber que ela considera 
como áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo: 

ü a ÁREA DO PÁRA-BRISA, excluindo a faixa periférica de serigrafia destinada a dar 
acabamento ao vidro e à área ocupada pela banda degrade, caso existente, conforme 
estabelece a NBR 9491; 

ü as áreas envidraçadas SITUADAS NAS LATERAIS DIANTEIRAS DO VEÍCULO, respeitando o 
campo de visão do condutor. 

 

A Resol. 254/07 determinou ainda os índices de transmissão luminosa para cada uma das áreas envidraçadas 
dos veículos.  

São eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Os vidros de segurança situados no teto dos veículos ficam excluídos dos limites fixados no 
caput deste artigo.  
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Sobre a aposição de películas em veículos, a Resolução 254/07 estabelece que a aplicação de película não 
refletiva (os famosos vidros fumê!) nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, será permitida desde 
que atendidas as mesmas condições de transparência para o conjunto vidro-película nela estabelecidas, ou 
seja, transmissão luminosa não inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas e 70% para os para-
brisas coloridos e demais vidros INDISPENSÁVEIS à dirigibilidade do veículo. 

Uma ilustração para facilitar seu entendimento: 

 

 

 

  

  

Ø Fica PROIBIDA a aplicação de películas REFLETIVAS (vidros espelhados) nas áreas envidraçadas 
do veículo. 

 

 

 

 

 

Quanto às INSCRIÇÕES, PICTOGRAMAS ou PAINÉIS DECORATIVOS de qualquer espécie, suas aplicações são 
permitidas desde que: 

ü o veículo possua espelhos retrovisores externos direito e esquerdo; e 

ü sejam atendidas as mesmas condições estabelecidas de transparência para o conjunto 
vidro-pictograma/inscrição. 
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Os vidros de segurança (nela mencionados), deverão trazer marcação indelével em local de fácil visualização 
contendo, no mínimo: 

ü a marca do fabricante do vidro e; 

ü o símbolo de conformidade com a legislação brasileira definido pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.  

 

è É vedado o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, 
excetuando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar 
o serviço ao usuário da linha.  

 

 

 

 

 

 

Ø O disposto na Resolução 254/07 NÃO SE APLICA: 

ü às máquinas agrícolas, rodoviárias e florestais; 

ü aos veículos destinados à circulação exclusivamente fora das vias públicas e; 

ü aos veículos incompletos ou inacabados. 

 

CTB: 

Art. 230. Conduzir o veículo: 

XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou 
pinturas; 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 
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5. Resoluções CONTRAN nºs 277/08 e 541/16

O CTB, em seu art. 64, determina que as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos 
bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. 

Ø Dispositivo (ou sistema) de retenção para crianças é o conjunto de elementos que
contém uma combinação de tiras com fechos de travamento, dispositivo de ajuste, partes
de fixação e, em certos casos, dispositivos como: um berço portátil porta-bebê, uma
cadeirinha auxiliar ou uma proteção antichoque que devem ser fixados ao veículo,
mediante a utilização dos cintos de segurança ou outro equipamento apropriado instalado
pelo fabricante do veículo com tal finalidade.

ü as crianças com até 01 ano de idade deverão utilizar, obrigatoriamente, o
dispositivo de retenção denominado “BEBÊ CONFORTO OU CONVERSÍVEL”;

ü as crianças com idade superior a 01 ano e inferior ou igual a 04 anos
deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado
“CADEIRINHA”;

ü as crianças com idade superior a 04 anos e inferior ou igual a 07 anos e
meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado “ASSENTO DE
ELEVAÇÃO”;

ü As crianças com idade superior a 07 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos deverão
utilizar o cinto de segurança do veículo.

Mesmo com essa obrigatoriedade, há exceções, ou seja, casos em que tais exigências relativas aos 
sistemas de retenção não se aplicam.  
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São eles: 

ü aos veículos de transporte coletivo; 

ü aos de aluguel; 

ü aos de transporte autônomo de passageiro (táxi),  

ü aos veículos escolares e **; 

ü aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5t. 

 

Ø Todo veículo utilizado no transporte escolar, independentemente de sua classificação, categoria e 
do peso bruto total - PBT do veículo, deverá utilizar o dispositivo de retenção adequado para o 
transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade. 

 

Bom, mas independentemente disso, quem desobedecer às disposições acima comete a infração do art. 168 
do CTB, qual seja: 

Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança 
especiais estabelecidas neste Código: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. 

 

 

Deliberação CONTRAN nº 100/10: 

Art. 2º O transporte de criança com idade inferior a dez anos poderá ser realizado no banco dianteiro 
do veículo, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes 
situações: 

I - quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco; 

Obs.: até aqui nada mudou em relação à redação anterior! 

II - quando a quantidade de crianças com esta idade exceder a lotação do banco traseiro; 

Obs.: Perceba que aqui deixou de existir a obrigação de que a criança a ser transportadora seja 
necessariamente a de maior estatura, podendo, agora, ser qualquer uma delas, desde que usado o 
dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura. 

III - quando o veículo for dotado originalmente (fabricado) de cintos de segurança subabdominais 
(DOIS PONTOS) nos bancos traseiros. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, as crianças com idade superior a quatro anos e inferior a sete anos 
e meio poderão ser transportadas utilizando cinto de segurança de dois pontos sem o dispositivo 
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denominado 'assento de elevação', nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente 
destes cintos.  

 

Se for veículo dotado dos cintos modernos de três pontas (a maioria dos veículos atuais), as regras que valem 
são as dos inciso I e II, beleza?     

Ø se o veículo for dotado de cinto de 03 pontas e o número de crianças menores de 10 anos exceder 
o máximo permitido no banco traseiro, QUALQUER UMA DELAS poderá ser levada no banco 
dianteiro, desde que com cinto e com o respectivo dispositivo de retenção; 

Ø se o veículo for originalmente dotado somente de cintos do tipo subabdominal (os de duas 
pontas), poderá ser realizado transporte de qualquer criança no banco dianteiro e se essa criança 
tiver ENTRE 4 E 7 ANOS E MEIO, estará ainda dispensada de usar (no banco traseiro) o dispositivo 
de retenção. Só o uso do cinto de segurança é que será obrigatório. 

 

Nos veículos equipados com dispositivo suplementar de retenção (airbag) para o passageiro do BANCO 
DIANTEIRO, o transporte de crianças com até dez anos de idade neste banco poderá ser realizado desde que 
utilizado o dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura e observados os seguintes requisitos: 

 É VEDADO o transporte de crianças com até 07 anos e meio de idade, em dispositivo de 
retenção posicionado em sentido contrário ao da marcha do veículo. 

 É PERMITIDO o transporte de crianças com até 07 anos e meio de idade, em dispositivo de 
retenção posicionado no sentido de marcha do veículo, desde que não possua bandeja, ou 
acessório equivalente, incorporado ao dispositivo de retenção; 

 Salvo instruções específicas do fabricante do veículo, o banco do passageiro dotado de airbag 
deverá ser ajustado em sua última posição de recuo, quando ocorrer o transporte de crianças 
neste banco. 

 

6. Resoluções CONTRAN nº 04/98 e nº 698/17 

A Resolução nº 04/98 nos diz que é permitido o transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do 
registro e licenciamento, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas e os 
destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL". 

 

Ø Essa “AUTORIZAÇÃO ESPECIAL" é válida APENAS para o deslocamento para o município de 
destino.  
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São características dessa “AUTORIZAÇÃO ESPECIAL”: 

ü Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos pelo Contran 
(adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda; 

ü Terá validade de 15 dias transcorridos da DATA DA EMISSÃO, prorrogável por igual período 
por motivo de força maior; 

ü Será impressa em 03 vias, das quais, a primeira e a segunda serão coladas, respectivamente, 
no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira, arquivada na repartição de 
trânsito expedidora. 

 

Ø A permissão estende-se aos veículos inacabados novos ou veículos usados incompletos, no 
período diurno, no percurso entre os seguintes destinos: pátio do fabricante, concessionário, 
revendedor, encarroçador, complementador final, Posto Alfandegário, cliente final ou ao local 
para o transporte a um dos destinatários mencionados. (Resol. 698/17) 

 

A mesma Resolução versa que, os veículos adquiridos por autônomos e por empresas que prestam 
transporte de cargas e de passageiros, poderão efetuar serviços remunerados para os quais estão 
autorizados, atendidas: 

ü a legislação específica; 

ü as exigências dos poderes concedentes e das autoridades com jurisdição sobre as vias públicas e; 

ü expedição da “AUTORIZAÇÃO ESPECIAL” acima mencionada. 

 

E para fechar o entendimento, você deve memorizar assim: 
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Apesar de não serem conduzidos por ninguém, nem transportarem pessoa ou carga alguma, para que esse 
transporte seja realizado antes dos seus registro e licenciamento, o veículo novo ou usado incompleto, 
nacional ou importado que portar a Nota Fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá 
transitar nas seguintes situações: 

1. do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do Posto Alfandegário 
ao órgão de trânsito do município de destino: 

 

Ø No caso dos Estados da Região Norte do País, o prazo acima será de 30 dias consecutivos. 

 

2. do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária, ao local onde vai ser 
embarcado como carga, por QUALQUER meio de transporte. 

 

Ø Equiparam-se às indústrias encarroçadoras as empresas responsáveis pela instalação de 
equipamentos destinados a transformação de veículos em ambulâncias, veículos policiais e 
demais veículos de emergência. 

 

Nos casos do quadro acima, deverá ser aposto carimbo NO VERSO DA NOTA FISCAL DE COMPRA, com a 
data da saída do veículo, pela empresa responsável pela adaptação ou transformação. 

3. do local de descarga às concessionárias ou indústrias encarroçadoras; 

 

4. de um a outro estabelecimento da mesma montadora, encarroçadora ou concessionária ou 
pessoa jurídica interligada. 

 

7. Resolução CONTRAN nº 14/98 

Saber os itens obrigatórios para cada tipo de veículo é essencial para sua prova. E não posso negar que a 
melhor fórmula é mesmo a de memorização pura e simples desses itens. Fazendo isso, dificilmente você 
errará questões tão preciosas.  

Mas fique tranquilo que vamos tentar facilitar sua vida! A fim de otimizar o seu entendimento, estudaremos 
os ITENS OBRIGATÓRIOS veiculares, dividindo didaticamente os veículos nos seguintes grupos: 

Grupo Ià Veículos Automotores, Ônibus Elétricos; 
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Grupo IIà , Reboques e Semirreboques; 

Grupo IIIà Motonetas, Motocicletas, Triciclos, Ciclomotores e Quadriciclos; 

Grupo IVà Tratores de rodas, Tratores Mistos e Tratores de Esteiras. 

 

Vamos começar pelo principal e disparadamente o mais cobrado deles em provas: o tal Grupo I! 

à GRUPO I:  Veículos Automotores e Ônibus Elétricos 

Para esse grupo inicial, faço questão de citá-los um a um, pois são, como eu disse, de cara os mais cobrados 
em provas. A fim de facilitar sua memorização, ilustrarei alguns deles. Para os equipamentos dos próximos 
grupos, a tarefa será sua. Você constatará que, aprendendo os itens desse Grupo I, com um pouquinho de 
raciocínio lógico você será capaz de acertar QUALQUER questão sobre os equipamentos obrigatórios, seja 
qual for o grupo a que a questão se referir.  

 

De acordo com o art. 1º da norma em comenta, para circular em vias públicas, os veículos deverão estar 
dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em 
condições de funcionamento:  

Grupo I: são equipamento obrigatórios para veículos automotores e ônibus elétricos: 

ü Para-choques, dianteiro e traseiro; 

 

 

 
 
 

ü Protetores das rodas traseiras dos caminhões; 

 

ü Espelhos retrovisores, interno e externo; 
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ü Limpador de para-brisa; 

 

 

 
 

ü Lavador de para-brisa; 

 

 

à É aquele dispositivo que, quando acionado pelo condutor, joga água no para-brisa 
do veículo!! 

 

ü Pala interna de proteção contra o sol (para-sol) para o condutor; 

 

 

 

 

ü Faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela; 

 

 

 

 

 
 

ü Luzes de posição dianteiras (faroletes) de cor branca ou amarela; 

 

Lembrando que: 
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à Luz de Posição– é a luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. É aquela luz 
conhecida em muitas regiões como luz baixa. Cuidado, pois, para o CTB, a nossa famosa luz baixa é 
exatamente essa luz de posição! 

 

ü Lanternas de posição traseiras de cor vermelha; 

 

ü Lanternas de freio de cor vermelha; 

 

 

 
 
 

ü Lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha; 

 

 

à São os famosos “pisca-piscas” dos nossos veículos!! 

 

ü Lanterna de marcha à ré, de cor branca; 

 

 

 

 

ü Retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha; 

 

 

 
 

ü Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca; 
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ü Velocímetro; 

 

 

 
 
 

ü Buzina; 

 

ü Freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes; 

Freio de ESTACIONAMENTO é o nosso conhecido “freio de mão” enquanto o freio de SERVIÇO é o freio 
mecânico do veículo, aquele que é acionado quando através do pedal vizinho ao do acelerador. 

 

ü Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

 

 

 
 

ü Dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de 
iluminação do veículo; 

 

 

ü Extintor de incêndio; **** 
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Isso é o que ainda consta na letra da Resolução nº 14/98! No entanto, saiba que nos dias atuais o uso de 
extintor de incêndio em veículos NÃO É MAIS OBRIGATÓRIO nos veículos automotores, e sim facultativo, 
ok?  

Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos: 

§ de transporte e condução de escolares; 

§ de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e; 

§ de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 t; 

 

A figura abaixo mostra um exemplo de tacógrafo (registrador inalterável de velocidade e tempo) e exemplo 
de tipos de veículos automotores os quais devem possuir OBRIGATORIAMENTE tal equipamento.  

 

 

 

 
 

 

ü Cinto de segurança para TODOS os ocupantes do veículo; 

 

ü Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão; 

 

Trata-se do famoso escapamento do veículo: 
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ü Roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso; 

 

ü Macaco, compatível com o peso e carga do veículo; 

 

 

 
 

ü Chave de roda; 

 

 

 
 

ü Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas; 

 

ü Lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, quando suas dimensões assim 
o exigirem; 

 

ü Cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e carga; 

 

Continuando, portanto, é importante saber também os veículos automotores produzidos a partir de 1º de 
janeiro de 1999, passaram ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios: 

ü espelhos retrovisores externos, em ambos os lados; 

ü registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com 
peso bruto total superior a 4536 kg; 

ü encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais; 

ü cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos 
assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal; 
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Ø Os ÔNIBUS e MICROÔNIBUS poderão utilizar CINTO SUB-ABDOMINAL para os PASSAGEIROS. 

 

8. Resolução nº 205/06 

De acordo com o seu art. 1º, a Resolução nº 205/06 estabelece que os documentos de porte obrigatório do 
condutor do veículo são: 

Ø Para o Condutor:  

Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), Permissão para Dirigir (PPD) ou Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), no original. 

Ø Para o Veículo:  

Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV), no original. 

 

Ø ESSES DOCUMENTOS SÓ SERÃO ACEITOS EM SEU ORIGINAL! 

 

Ø Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão expedir vias 
originais do Certificado de Registro e Licenciamento Anual – CRLV, desde que solicitadas pelo 
proprietário do veículo. 

 

O não cumprimento das disposições desta Resolução implicará nas sanções previstas no art. 232 do Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB, abaixo transcrito: 

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:  

Infração - leve;  

Penalidade - multa;  

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento. 

 

9. Resolução CONTRAN nº 110/00 

Esta simplíssima Resolução, em seu art. 1º, determina que os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal (os Detran) estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos 
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veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação e 
respeitados os limites fixados na tabela a seguir: 

Algarismo final da placa 
Prazo final para 

renovação 

1 e 2 até setembro 

3, 4 e 5 até outubro 

6, 7 e 8 até novembro 

9 e 0 até dezembro 

 

Ø Quando o veículo a ser fiscalizado estiver em unidade da federação diferente da qual foi registrado 
e licenciado, independentemente do prazo final de licenciamento de seu órgão de origem, 
valerá o estabelecido na TABELA-PADRÃO acima citada. 

 

10. Resolução CONTRAN nº 432/13 

A Resolução nº 432/12 define os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus 
agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, 
para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503/97, o nosso famoso Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). 

Para nivelarmos o conhecimento, vamos começar reproduzindo aqui os dispositivos do CTB acima 
mencionados.  

Obs. Se você não os conhece ainda, leia-os com bastante atenção; se você já os conhece bem, não passe 
direito, faça mais uma leitura atenta, pois será importante para melhor compreensão das regras a seguir. 

 

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência:  

Infração - gravíssima;  

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.  

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado 
o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito 
Brasileiro.  
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Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 
até 12 (doze) meses.  

 

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o 
condutor às penalidades previstas no art. 165)  

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por 
meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.  

 

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, 
por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de 
álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.  

§ 1o (Revogado).  

§ 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, 
constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 
psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.  

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste 
artigo. 

 

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:  

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.  

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:  

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou  

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.  

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou 
toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito 
admitidos, observado o direito à contraprova.  

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos 
para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.  

 

De acordo com a Resolução em estudo, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão 
da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, 
pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: 
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ü exame de sangue; 
ü exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de 

trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias 
psicoativas que determinem dependência; 

ü teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro) 
ü verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do 

condutor. 

        

è Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com ETILÔMETRO; 

Ø Além dos meios dispostos acima, também poderão ser utilizados PROVA TESTEMUNHAL, 
IMAGEM, VÍDEO ou QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA em direito admitido. 

 

 

 

 

De acordo art. 4º da Resolução em estudo, o etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO e ser 
aprovado em quatro tipos de verificações metrológicas, também realizadas pelo INMETRO ou por órgão da 
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ: 

 

ü verificação inicial 
ü verificação eventual 
ü verificação em serviço 
ü verificação anual 

 

Do resultado do etilômetro (medição realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, 
que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica. 

 

Caro aluno, segundo o que dispõe o art. 5º da Resolução 432/13, os sinais de alteração da capacidade 
psicomotora poderão ser verificados por: 

§ exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou 



29 

 

§ constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da 
capacidade psicomotora nos termos do Anexo II. 

 

Ø Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de 
Trânsito, deverá ser considerado não somente 01 sinal, mas UM CONJUNTO DE SINAIS que 
comprovem a situação do condutor. 

 

De acordo com o art. 6º da Resolução nº 432/13, a infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada 
por: 

ü exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue; 
ü teste de etilômetro (bafômetro) com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo 
admissível. 

ü sinais de alteração da capacidade psicomotora. 

 

Ø SERÃO APLICADAS as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao 
condutor que RECUSAR a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos acima, sem 
prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais 
de alteração da capacidade psicomotora. 

 

Só relembrando: 

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência:  

Infração - gravíssima;  

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.  

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado 
o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito 
Brasileiro.  

 

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que 
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 
277:  

Infração - gravíssima;  

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;  
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Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado 
o disposto no § 4º do art. 270.  

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 
até 12 (doze) meses. 

 

Os parágrafos 1º a 3º do art. 306 do CTB assim nos ensinam:  

Art. 306. (...) 

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:  

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior 
a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou  

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.  

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame 
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado 
o direito à contraprova.  

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de 
caracterização do crime tipificado neste artigo.  

 

E é exatamente a Resolução nº 432/13 que regulamenta essa equivalência entre os distintos testes de 
alcoolemia, para efeito de caracterização do crime de embriaguez no trânsito. Para falar bem a verdade, em 
seu art. 7º, ela só detalha um pouco mais as disposições do quadro acima, estabelecendo que o crime 
previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo: 

ü exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 06 decigramas de álcool por 
litro de sangue (6 dg/L); 

ü teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por 
litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível; 

ü exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de 
trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias 
psicoativas que determinem dependência; 

ü sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido, conforme vimos logo acima. 

 

E aí, você deve entender os resultados da medição da seguinte forma: 

Exame de Sangue: 

à qualquer concentração à infração de trânsito 

à  igual ou acima de 06 dg/l à infração e crime de trânsito 

Bafômetro: 
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à até 0,049 mg/l à não é infração e nem crime 

à De 0,05 a 0,33 mg/l à infração de trânsito 

à Igual ou acima de 0,34 mg/l à a conduta é infração e crime de trânsito 

 

A ocorrência do crime do art. 306 não elide (não dispensa) a aplicação do disposto no art. 165 
do CTB. 

 

Ø É OBRIGATÓRIA a realização do exame de alcoolemia para as VÍTIMAS FATAIS de acidentes de 
trânsito. 

 

O Auto de Infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter: 

§ no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame 
em laboratório especializado, a referência a esse procedimento; 

§ no caso dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, a descrição dos mesmos 
conforme o modelo apresentado no Anexo II  ou a referência ao preenchimento do termo 
específico de que trata o § 2º do art. 5º; 

§ no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a 
medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L; 

§ conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro 
meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações 
disponíveis. 

 

O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. 
Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir, o 
veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo. 

 

Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 05 
dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito 
responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento. Essa informação deverá 
constar no recibo de recolhimento do documento de habilitação. 

11. Resolução CONTRAN nº 210/06 

A primeira coisa que você precisa saber é o que se entende por comprimento total de um veículo e esse 
conceito vem lá de outra Resolução, a de nº 258/07, a próxima que estudaremos: o comprimento total é 
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aquele medido do ponto mais avançado da sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado da sua 
extremidade traseira, inclusos todos os acessórios para os quais não esteja prevista uma exceção. A figura a 
seguir ilustra bem o conceito: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Um veículo não articulado é um veículo de peça inteira, ou seja, não há nenhum outro veículo a ele acoplado. 
Para esses veículos, são os seguintes os cumprimentos totais: 
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O veículo articulado trata-se de uma combinação de veículos acoplados, sendo um deles do tipo automotor. 
Para esses veículos, são os seguintes os cumprimentos totais: 

 

 

Pois bem, os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de 
cargas NÃO ARTICULADOS são os seguintes: 
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Não é permitido o registro e licenciamento de veículos, cujas dimensões excedam às 
fixadas neste artigo, SALVO nova configuração regulamentada pelo CONTRAN. 
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Pois bem, em seu art. 2º, a Resolução CONTRAN nº 210/2006 estabelece que os limites máximos de peso 
bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo, nas superfícies das vias públicas, são os seguintes: 

1. peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da 
capacidade máxima de tração - CMT da unidade tratora determinada pelo 
fabricante: 

 

peso bruto TOTAL para veículo não articulado 29 t 
veículos com reboque ou semirreboque, exceto caminhões 39,5 t 
peso bruto total combinado para combinações de veículos 
articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e 
semirreboque, e comprimento total inferior a 16 m 

45 t 

peso bruto total combinado para combinações de veículos 

articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e 

semirreboque com eixos em tandem triplo e comprimento 

total superior a 16 m 

48,5 t 

peso bruto total combinado para combinações de veículos 
articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e 
semirreboque com eixos distanciados, e comprimento total 
igual ou superior a 16 m 

53 t 

peso bruto total combinado para combinações de veículos com 
duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento 
inferior a 17,50 m 

45 t 

peso bruto total combinado para combinações de veículos 
articulados com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e 
comprimento igual ou superior a 17,50 m 

57 t 

 
peso bruto total combinado para combinações de veículos 
articulados com mais de duas unidades e comprimento 
inferior a 17,50 m 

45 t 

 

 

Na figura da esquerda, temos um exemplo de três eixos em tandem, enquanto que na da direita, dois eixos 
em tandem. Para esses, os pesos máximos são: 

Peso bruto por conjunto de 02 eixos EM TANDEM 17 t 

Peso bruto por conjunto de 03 eixos EM TANDEM 25,5 t 
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Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos 
em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5t, a diferença de peso bruto total 
entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg. 

Há ainda os casos de veículos com suspensão especial. Para esses casos, os limites de peso bruto por conjunto 
de dois eixos, sendo um dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por 
suspensão especial, serão os seguintes, quando à distância entre os dois planos verticais que contenham os 
centros das rodas for: 

inferior ou igual a 1,20m 9 t 
superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m 13,5 t 

De acordo com o art. 2-A da Resolução em estudo, inserido pela Resolução nº 625/16, os veículos de 
característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros terão os seguintes limites máximos de 
peso bruto total (PBT) e peso bruto  transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas:  

PESO BRUTO POR EIXO 
Eixo simples dotado de 02 pneumáticos 7t 
Eixo simples dotado de 04 pneumáticos 11t 
Eixo simples dotado de 06 pneumáticos 14,5t 
Eixo simples dotado de 08 pneumáticos 18t 
Dois eixos direcionais, com distância entre eixos 
de no mínimo 1,20 metros, dotados de 02 
pneumáticos cada 

13t 

Peso bruto total (PBT) = somatório dos limites individuais dos eixos 
descritos acima. 

Não se aplicam os limites da tabela acima aos veículos de característica urbana para 
transporte coletivo de passageiros 

Caro aluno, fiz o seguinte quadro-destaque com tais regras: 

Ø Ficam dispensados do requisito do eixo auto-direcional os semirreboques com 
apenas dois eixos, ambos distanciados, desde que o primeiro eixo seja 
equipado com suspensão pneumática. (Resol. nº 284/2008) 

Ø A partir de 1º de janeiro de 2011, as Combinações de Veículos de Carga-CVC de 
57t serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla do tipo 6X4 (seis por 
quatro). (Resol. nº 628/2016) 
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Ø A partir dessa mesma data acima (01/01/2011) as unidades de tração dupla 
deverão conter a indicação 6X4 na marca/modelo/versão concedida pelo 
DENATRAN. (Resol. nº 326/2009) 

Ø O disposto nesta Resolução não se aplica aos veículos especialmente projetados 
para o transporte de carga indivisível, conforme disposto no Art. 101 do Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB. 

Ø Não será permitido registro e o licenciamento de veículos com peso 
excedente aos limites fixado nesta Resolução. 

Ø O não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará, no que couber, nas 
sanções previstas nos incisos IV, V, VI, VII e X do artigo 231 e artigo 237 do Código 
de Trânsito Brasileiro. 

 

12. Resolução CONTRAN nº 258/07 

a Resolução veio para fixar a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de 
tolerância e dando outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 

Na medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos: 
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39 

 

Ø A medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como 
base, a ponta da lança e o suporte dos contrapesos. 

 

 

 

 

 

 

Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias:  

 

 

 

 

 

 

No carregamento dos veículos, a tolerância máxima acima prevista não pode ser 
incorporada aos limites de peso previstos em regulamentação fixada pelo CONTRAN. 

Ø Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para 
o veículo, acrescido da tolerância de 5%, mas ocorrer excesso de peso em 
algum dos eixos ou conjunto de eixos aplicar-se-á multa somente sobre a 
parcela que exceder essa tolerância. 
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Obs.: nesse caso, a carga deverá ser remanejada ou ser efetuado transbordo, de modo a que os excessos 
por eixo sejam eliminados. 

 

 

 

 

Ø Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o 
veículo, acrescido da tolerância de 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a 
parcela que exceder essa tolerância. 

Obs.: nesse caso, o veículo somente poderá prosseguir viagem depois de efetuar o transbordo. 

A tolerância acima citada para fins de remanejamento ou transbordo não será cumulativa 
aos limites estabelecidos no art. 5º (início da página anterior). 

 

A critério do agente, observadas as condições de segurança, PODERÁ ser dispensado o 
remanejamento ou transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e 
passageiros. 

 Cabe destacar que em ambas as modalidades de aferição do peso: 

Ø É obrigatória à presença da autoridade ou do agente da autoridade no local 
da aferição de peso dos veículos, na forma prevista do § 4° do artigo 280 do 
CTB. 

 

 

 

 

Art. 280 (...) 

§4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor 
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com 
jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. 
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Mas atenção: de acordo com a Resol. 459/16, que complementou a Resol. 258/07, a critério dos órgãos e 
entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição, a aferição de peso e dimensões de veículos, poderá ser realizada por sistemas 
automatizados integrados, permitindo a dispensa da presença física da autoridade de trânsito ou de seu 
agente. E aí, segundo o art. 7º dessa mesma Resolução, não é obrigatória a presença da autoridade de 
trânsito ou de seus agentes nas áreas destinadas à fiscalização de peso e dimensões de veículos, quando 
utilizado sistema automatizado integrado de fiscalização.  

Que transitar com o veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por 
equipamento, é infração de natureza média com multa (R$ 130,16, nos valores de hoje) acrescida a cada 
200kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

Mesmo que haja excessos simultâneos nos pesos por eixo ou conjunto de eixos e no PBT 
ou PBTC, a multa prevista no inciso V do artigo 231 do CTB será aplicada uma única vez. 

Quando houver excessos tanto no peso por eixo quanto no PBT ou PBTC, os valores dos acréscimos à multa 
serão calculados isoladamente e somados entre si, sendo adicionado ao resultado o valor inicial de R$ 
130,16. O valor do acréscimo à multa será calculado da seguinte maneira: 
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E aí, juntando o valor a ser pago pelo cometimento da infração e acréscimo de multa calculado conforme os 
passos acima, temos que o valor total da multa será o seguinte: 

 

 

 

* Lembrando que o valor da multa pela infração do inciso V do art. 231 já está com os valores atualizados atualmente, 
e não mais RS 85,16 como ainda cita a Resolução em estudo. 

Se era pra ser regulamentada pelo CONTRAN, a Resolução nº 258/2007 assim o fez, estabelecendo, em seu 
art. 14, que as infrações por exceder a Capacidade Máxima de Tração de que trata o inciso X do artigo 231 
do CTB serão aplicadas a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a CMT, da seguinte forma 
(já com os valores de multa atualizados): 
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Temos ainda uma última atualização sofrida pela norma em estudo, essa provocada pela Resolução nº 
604/2016! 

Ela assim estabelece: 

Para fins de fiscalização de peso dos veículos que estiverem transportando produtos 
classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) por meio de 
balança rodoviária ou por meio de Nota Fiscal, ficam permitidos, até 31 de julho de 2019 a 
tolerância de 7,5% no PBT ou PBTC. 

 

13. Resolução  CONTRAN nº 216/06 

Ø Para efeitos desta resolução, as trincas e fraturas de configuração circular são 
consideradas dano ao para-brisa.  

 

 

 

 

 

è Área Crítica – Ônibus, Micro-ônibus e Caminhões  

De acordo com o art. 4º, nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do 
condutor conforme figura abaixo é aquela situada a esquerda do veículo, determinada por um retângulo 
de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela 
projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide 
com a linha tangente do ponto mais alto do volante. 

Ø Nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, são permitidos no máximo 
03 danos, EXCETO nas regiões definidas no art. 3º (área crítica de visão do condutor e faixa 
periférica de 2,5 centímetros de largura das bordas externas do para-brisa), respeitados os 
seguintes limites: 

ü Trinca não superior a 20 centímetros de comprimento; 

ü Fratura de configuração circular não superior a 04 centímetros de diâmetro. 

è Área Crítica – Veículos Automotores  

Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor é a metade esquerda da região de 
varredura das palhetas do limpador de para-brisa. Na figura a seguir, essa área é representada pela Zona 1: 
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Para esses veículos, também temos regra semelhante à dos ônibus, micro-ônibus e caminhões: 

Ø Nos para-brisas dos veículos automotores, são permitidos no máximo 02 danos, 
EXCETO nas regiões definidas no art. 3º (área crítica de visão do condutor e faixa periférica de 
2,5 centímetros de largura das bordas externas do para-brisa), respeitados os seguintes limites: 

ü Trinca não superior a 10 centímetros de comprimento; 

ü Fratura de configuração circular não superior a 04 centímetros de diâmetro. 

 

14. Resolução CONTRAN nº 242/07  

Considerando a necessidade de atualizar a legislação de trânsito em consonância com o desenvolvimento 
tecnológico dos sistemas de suporte à direção, a Resolução assim estabeleceu: 

Ø Fica permitida a instalação e utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica 
com interface de geo processamento (GPS) destinado a orientar o condutor quanto ao 
funcionamento do veículo, a sua visualização interna e externa, sistema de auxílio à manobra 
e para auxiliar na indicação de trajetos ou orientar sobre as condições da via, por intermédio 
de mapas, imagens e símbolos.  

Ø Os equipamentos de GPS poderão ser: 

ü previstos pelo fabricante do veículo; ou 

ü utilizados como acessório de caráter provisório.  
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Ø Fica proibida a instalação, em veículo automotor, de equipamento capaz de gerar 
imagens para fins de entretenimento, SALVO SE:  

ü instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou 
o comute para a função de informação de auxílio à orientação do condutor, 
independente da vontade do condutor e/ou dos passageiros, quando o veículo estiver 
em movimento; 

 

 

 

 

ü instalado de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam 
visualizar as imagens.  

 

 

 

 

 

15. Resolução CONTRAN nº 227/07 

Considerando que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres abertas à circulação pública sem 
que ofereça as condições mínimas de segurança e que a normalização dos sistemas de iluminação e 
sinalização é de vital importância na manutenção da segurança do Trânsito, essa Resolução assim resolve 
em seu art. 1º: 

Ø Os seguintes veículos, quando novos saídos de fábrica, nacionais e importados, deverão, 
partir de 01.01.2009, estar equipados com sistema de iluminação veicular de acordo com as 
exigências estabelecidas por esta Resolução e seus Anexos: 

§ automóveis 

§ camionetas 

§ utilitários 

§ caminhonetes 
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§ caminhões 

§ caminhão trator 

§ ônibus 

§ micro-ônibus 

§ reboques 

§ semirreboques 

• Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria 
com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem 
complementados por terceiros) 

 

 

 

 

 

Ø não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo: 

ü lanternas delimitadoras traseiras; 

ü lanternas laterais traseiras e intermediárias; 

ü retrorrefletores laterais traseiros e intermediários. 

• Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem 
cabina, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus) com destino ao 
concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por 
terceiros, 
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Ø não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo: 

ü lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras; 

ü lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias; 

ü retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários; 

ü lanternas de iluminação da placa traseira; e 

ü lanterna de marcha-a-ré. 

• Os dispositivos acima citados DEVEM SER APLICADOS, conforme o caso, 
quando da complementação do veículo. 

 

Ø Ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 08 faróis, 
independentemente de suas finalidades. (Resol. 294/08) 

Ø É proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material nos 
dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos.  

 

 

 

 

 

A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no 
manual do veículo e serão aceitas inovações tecnológicas ainda que não contempladas nos requisitos 
estabelecidos nos Anexos, mas que comprovadamente assegurem a sua eficácia e segurança dos veículos, 
desde que devidamente avaliadas e aprovadas pelo ÓRGÃO MÁXIMO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DA 
UNIÃO. 
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16. Resolução CONTRAN nº 231/07 

Além desses caracteres, as placas dianteira e traseira deverão conter, gravados em tarjetas removíveis a elas 
afixadas: 

• a sigla identificadora da Unidade da Federação e; 
• o nome do Município de registro do veículo.  

Para você entender melhor, a figura abaixo traz exatamente os modelos regulamentados pela Resolução nº 
231/07: 

 

 

 

 

 

 

 

• As placas dos veículos oficiais, de representação, dos pertencentes às missões 
diplomáticas, das repartições consulares, dos organismos internacionais, dos 
funcionários estrangeiros administrativos de carreira e dos peritos estrangeiros 
de cooperação internacional foram EXCEPCIONADAS das regras acima, recebendo 
atenção especial em algumas Resoluções do CONTRAN, dentre elas a Resolução nº 
286/08. 

A Resolução nº 231/07 nos traz importante regra sobre o uso das placas com película refletiva: 

Os veículos de DUAS ou TRÊS RODAS do tipo MOTOCICLETA, MOTONETA, CICLOMOTOR e 
TRICICLO ficam obrigados a utilizar placa traseira de identificação com película refletiva, 
nos moldes dos modelos abaixo: 
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A Resolução nº 231/07, com as atualizações promovidas pela Resol. 241/07, traz em seu anexo os padrões 
de tamanho e configuração dos caracteres das placas a serem obedecidos rigorosamente por todos. Da 
Resolução nº 241/07, a informação mais importante (e boa de prova!) é a tabelinha com as cores das placas 
de cada categoria de veículo, a seguir reproduzida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, de um jeitinho mais lúdico (rsrs): 
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17. Resolução CONTRAN nº 292/08 

Em seu art. 2º, a Resolução nº 292/08 estabelece que: 

• As modificações em veículos devem ser precedidas de autorização 
da autoridade responsável pelo registro e licenciamento.  

Saiba, no entanto, que além das modificações previstas nesta Resolução, também são permitidas as 
transformações em veículos previstas Anexo II da Portaria nº 1207/2010, do DENATRAN, bem como nas suas 
alterações posteriores, as quais devem ser precedidas de obtenção de código de marca/modelo/versão. 
Outra Portaria que você não precisa visitar, ok? 

Bom, mas quando houver modificação no veículo, o art. 4º da Resolução nº 292/08 exige a realização de 
inspeção de segurança veicular para emissão do Certificado de Segurança Veicular – CSV, conforme 
regulamentação específica do INMETRO, expedido por Instituição Técnica Licenciada pelo DENATRAN, 
respeitadas as disposições constantes da Tabela anexa à Portaria a ser editada pelo órgão máximo executivo 
de trânsito da União. Na figura a seguir, apresento-lhe um exemplar de um CSV: 
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• O número do Certificado de Segurança Veicular – CSV, deve ser registrado no 
campo das observações do Certificado de Registro de Veículos – CRV e do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV; enquanto que 

• as modificações devem ser registradas nos campos específicos e, quando estes não 
existirem, no campo das observações do CRV/CRLV.  

Seguindo, a norma menciona que somente serão registrados, licenciados e emplacados com motor 
alimentado a óleo diesel, os veículos autorizados conforme a Portaria nº 23, de 6 de junho de 1994, baixada 
pelo extinto Departamento Nacional de Combustíveis – DNC, do Ministério de Minas e Energia e 
regulamentação específica do DENATRAN. Desse modo: 

• Fica proibida a modificação da estrutura original de fábrica dos veículos para 
aumentar a capacidade de carga, visando o uso do combustível Diesel. 

Ø Nos veículos com PBT até 3500 kg: 

ü o sistema de suspensão PODERÁ ser fixo ou regulável; 

ü A altura mínima permitida para circulação deve ser maior ou igual a 100 mm, medidos 
verticalmente do solo ao ponto mais baixo da carroceria ou chassi; 
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ü O conjunto de rodas e pneus não poderá 
tocar em parte alguma do veículo quando submetido ao teste de esterçamento. 

 

 

 

 

Ø Nos veículos com PBT acima de 3.500 kg: 

ü em qualquer condição de operação, o nivelamento da longarina não deve ultrapassar dois 
graus a partir de uma linha horizontal; 

ü A verificação do cumprimento acima será feita conforme o anexo desta resolução; 

ü As dimensões de intercambiabilidade entre o caminhão trator e o rebocado devem respeitar 
a norma NBR NM – ISO 1726; 

ü É vedada a alteração na suspensão dianteira, exceto para instalação do sistema de tração e 
para incluir ou excluir eixo auxiliar, direcional ou auto direcional. 

 

 

 

 

Ø Por ocasião do registro será exigido dos veículos automotores que utilizarem como 
combustível o Gás Natural Veicular – GNV: 

ü Certificado de Segurança Veicular – CSV expedido por Instituição Técnica Licenciada pelo 
DENATRAN e acreditada pelo INMETRO, conforme regulamentação específica, onde 
conste a identificação do instalador registrado pelo INMETRO, que executou o serviço; 
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ü Certificado Ambiental para uso de Gás Natural em Veículos Automotores – CAGN, 
expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, ou aposição do número do mesmo no CSV. 

E mais uma pra não esquecer: 

Anualmente, para o licenciamento dos veículos que utilizam o Gás Natural 
Veicular como combustível será exigida a apresentação de novo CSV. 

De acordo com o seu art. 8º: 

Ø Ficam PROIBIDAS: 

ü A utilização de rodas/pneus que ultrapassem os limites externos dos para-lamas do 
veículo; 

 

 

 

 

ü O aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu/roda; 

 

 

 

 

ü A substituição do chassi ou monobloco de veículo por outro chassi ou monobloco, nos 
casos de modificação, furto/roubo ou sinistro de veículos, com exceção de sinistros em 
motocicletas e assemelhados; 

ü A alteração das características originais das molas do veículo, inclusão, exclusão ou 
modificação de dispositivos da suspensão; 

ü A adaptação de 4º eixo em caminhão, salvo quando se tratar de eixo direcional ou auto 
direcional; (Resol. 319/09) 

ü A instalação de fonte luminosa de descarga de gás em veículos automotores (FARÓIS 
XENON), excetuada a substituição em veículo originalmente dotado deste dispositivo. 
(Resol. 384/11) 
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Pois bem, em seu art. 9ª, a Resolução nº 292/08 estabelece que o Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO deverá estabelecer programa de avaliação da 
conformidade para os seguintes produtos: 

--> eixo veicular: 

para caminhão, caminhão-trator, ônibus, reboques e semirreboques; 

--> eixo direcional e eixo auto direcional: (Resol. 219/09)  

para caminhões, caminhões-tratores, ônibus, reboques e semirreboques; 

Ø Serão consideradas alterações de cor aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento em 
área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. 

 

 

 

 

Ø Será atribuída a COR FANTASIA quando for impossível distinguir uma cor predominante no veículo. 
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18. Resolução CONTRAN nº 349/10 

Essa norma, já atualizada pela Resol. nº 589/16, veio exatamente para evitar coisas do tipo: 

 

 

 

 

 

Ø A CARGA ou a BICICLETA deverá estar acondicionada e afixada de modo que:  

ü não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, 
e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta;  

ü não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou 
condução do veículo;  

ü não provoque ruído nem poeira;  

ü não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos 
refletores; ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (categoria 
S3);  

ü não exceda a largura máxima do veículo;  

ü não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na Resolução 
CONTRAN nº 210/06, ou Resolução posterior que venha sucedê-la;  

ü todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para 
acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender 
aos requisitos desta Resolução; 

ü não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.   

 
Ø A régua de sinalização deverá ter sua superfície coberta com faixas refletivas oblíquas, com uma 

inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal e 50,0 +/- 5,0 mm de largura, nas cores branca 
e vermelha refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga. 
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Ainda de acordo com as mudanças promovidas pela Resolução nº 589/16, um destaque importante: 

Ø Fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir EXTENSOR DE 
CAÇAMBA, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira. 
Obs. Extensor de caçamba é o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do 
compartimento de carga aberta, de forma a impedir a queda da carga na via, sem comprometer a 
sinalização traseira. 
 
 

 

 

 

 

 

E atenção, muita atenção: 

Ø As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de 
50 centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a 
largura da parte SUPERIOR da carroçaria.  

 

 

 

 

 

 

Y≤ 50 cm, onde Y = altura máxima; 

X ≤ Z, onde Z = comprimento da carroçaria e X = comprimento da carga. 

Na hipótese da bicicleta ser transportada SOBRE O TETO não se aplica a altura especificada 
no quadro acima!! 

O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido 
com instruções precisas sobre:  
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ü forma de instalação, permanente ou temporária, do dispositivo no veículo; 
ü modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte;  
ü quantidade máxima de bicicletas transportados, com segurança;  
ü cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do 

veículo, dos passageiros e de terceiros.   

Para efeito da norma em estudo, a bicicleta é considerada como carga indivisível. 

 

19. Resolução CONTRAN nº 356/10 

E atenção, muita atenção para o primeiro destaque “bom de prova” que faço dessa norma: 

Ø Para efeito do registro na categoria aluguel, esses veículos deverão ter: 
ü dispositivo de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo, fixado em 

sua estrutura, obedecidas as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação;  
ü dispositivo aparador de linha, fixado no guidom do veículo; e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ü dispositivo de fixação permanente ou removível, devendo, em qualquer hipótese, ser alterado 

o registro do veículo para a espécie passageiro ou carga, conforme o caso, vedado o uso do 
mesmo veículo para ambas as atividades.  

Os veículos destinados ao motofrete e ao mototáxi deverão submeter-se à inspeção 
semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 

De acordo com o seu art. 5º:  

Ø Para o exercício das atividades previstas nesta Resolução, o condutor deverá: 
ü ter, no mínimo, 21 anos de idade; 

 

ü possuir habilitação na categoria “A”, por pelo menos 02 anos, na forma do artigo 147 do CTB; 
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ü ser aprovado em curso especializado, na forma regulamentada pelo CONTRAN; E 

ü estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, conforme os 
exemplos abaixo: 

 

Mas é importante saber o modelo de capacete nele trazido. Confira: 

 

 

 

 

 

É, caro aluno, não tem vida fácil para o mototaxistas, não é mesmo? Como se não bastasse, o parágrafo único 
do art. 5º da Resolução me comento, assim determina: 

Para o exercício das atividades de MOTOTÁXI o condutor deverá apresentar, previamente, 
certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão 
responsável pela respectiva concessão ou autorização (art. 329, CTB, por força do parágrafo 
único do art. 5° da Resolução nº 356/10). 
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Ø Os dispositivos de transporte de CARGAS em motocicleta e motoneta poderão ser do tipo 
fechado (baú) ou aberto (grelha), alforjes, bolsas ou caixas laterais, desde que 
atendidas as dimensões máximas fixadas nesta Resolução e as especificações do fabricante do 
veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível.  

Os alforjes, as bolsas ou caixas laterais devem atender aos seguintes limites máximos EXTERNOS:  

LARGURA: não poderá exceder as dimensões máximas dos veículos, medida entre a 
extremidade do guidom ou alavancas de freio à embreagem, a que for maior, conforme 
especificação do fabricante do veículo; 

COMPRIMENTO: não poderá exceder a extremidade traseira do veículo; e  

ALTURA: não superior à altura do assento em seu limite superior.  

O equipamento fechado (baú) deve atender aos seguintes limites máximos externos:  

LARGURA: 60 cm, desde que não exceda a distância entre as extremidades internas dos 
espelhos retrovisores;  

COMPRIMENTO: não poderá exceder a extremidade traseira do veículo; e  

ALTURA: não poderá exceder a 70 cm de sua base central, medida a partir do assento do 
veículo.  

O equipamento aberto (grelha) deve atender aos seguintes limites máximos externos:  

LARGURA: 60 cm, desde que não exceda a distância entre as extremidades internas dos 
espelhos retrovisores;  

COMPRIMENTO: não poderá exceder a extremidade traseira do veículo; e  

ALTURA: a carga acomodada no dispositivo não poderá exceder a 40 cm de sua base 
central, medida a partir do assento do veículo. 
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As caixas especialmente projetadas para a acomodação de capacetes não estão sujeitas às 
prescrições desta Resolução, podendo EXCEDER a extremidade traseira do veículo em até 
15 cm.  

E se você lembra lá do que estudou no CTB sobre a condução de motofretes, já sabe muito bem de algumas 
das regras listadas a seguir. A diferença, é que a Resolução em estudo elas vêm mais turbinadas. E são boas 
de prova! Confira:                               

 
Ø É PROIBIDO o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos 

veículos aqui tratados, com exceção de BOTIJÕES DE GÁS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 13 
KG e de GALÕES CONTENDO ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 20 LITROS, 
desde que com o auxílio de sidecar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø O transporte de carga em sidecar ou semirreboques deverá obedecer aos limites estabelecidos 
pelos fabricantes ou importadores dos veículos homologados pelo DENATRAN, não podendo a 
ALTURA da carga EXCEDER o limite superior o assento da motocicleta a mais de 40 cm.  

Ø Os dispositivos de transporte, assim como as cargas, não poderão comprometer a eficiência dos 
espelhos retrovisores.  

Ø É vedado o uso simultâneo de sidecar e semirreboque. 

 

20. Resolução CONTRAN nº 360/10 

A Resolução nº 360/10 estabelece que o condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele 
habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando 
amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa 
do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias, 
respeitada a validade da habilitação de origem. 
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E atenção: 

 

 

Esse prazo de 180 dias é contado a partir da data de entrada no âmbito territorial brasileiro.  

Esse condutor deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de 
validade, acompanhada do seu documento de identificação. 

Bom, aí temos algumas situações: 

1-) Se o condutor quiser obter uma nova habilitação: 

O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo 
continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se 
aos Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, nos termos do CTB, 
respeitada a sua categoria. 

2-) Se quiser apenas mudar de categoria: 

Na hipótese de mudança de categoria deverá ser obedecido o estabelecido no art. 146 do 
CTB. (condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na 
categoria pretendida). 
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Mas há exceção à regra, pois assim determina o §6º do art. 1º: 

• As regras acima NÃO TERÃO caráter de obrigatoriedade aos DIPLOMATAS ou 
CÔNSULES DE CARREIRA e àqueles a eles equiparados. Estes poderão 
continuar dirigindo com o documento de habilitação de seus países de origem 
POR TEMPO INDETERMINADO. 
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Quanto à comprovação de residência, um destaque que é exatamente o que a Resol. 671/16 mudou na Resol. 
349/10: 

A comprovação de residência conforme disposto no quadro acima, para habilitações 
oriundas de países fronteiriços (Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, 
Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname), Chile e Equador, se dará com a 
apresentação de Atestado, Declaração ou Certidão da autoridade consular do Brasil no 
respectivo país. 

Quando o condutor habilitado em país estrangeiro cometer infração de trânsito, cuja penalidade implique 
na proibição do direito de dirigir, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências: 

• recolherá e reterá o documento de habilitação, até que expire o prazo da 
suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional, se 
a saída ocorrer antes de expirar o prazo; 

• comunicará à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o 
documento de habilitação, a suspensão do direito de usá-la, solicitando que 
notifique ao interessado da decisão tomada; 

• indicará no documento de habilitação, que o mesmo não é válido no território 
nacional, quando se tratar de documento de habilitação com validade 
internacional. 
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Quando se tratar de missão diplomática, consular ou a elas equiparadas, as medidas 
cabíveis deverão ser tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Por fim, uma regrinha ligada à Habilitação Internacional para Dirigir. Você a conhece? Se não, olha ela aqui: 

 

 

 

 

 

 

 

21. Resolução CONTRAN nº 453/13 

Caro aluno, o CTB, em seus arts. 54 e 55, estabelece que os condutores e passageiros de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira OU 
óculos protetores. 

De acordo com a Resolução nº 680/2017, que atualizou esta que estamos a estudar: 

Ø Capacetes com numeração superior a 64 estão dispensados da certificação compulsória quando 
adquiridos por pessoa física no exterior. (Resol. 680/17) 

Confira: 

Ø Para fiscalização do cumprimento desta Resolução, as autoridades de trânsito OU seus agentes 
devem observar: 

ü se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo INMETRO; 

ü Se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça; 

ü a aposição de dispositivo retrorrefletivo de segurança nas partes laterais e traseira do capacete 
motociclístico (na parte frontal é opcional); 

ü A existência do selo de identificação da conformidade do INMETRO, ou etiqueta interna com a 
logomarca do INMETRO, especificada na norma NBR7471, podendo esta ser afixada no sistema de 
retenção; 

ü O estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o 
uso. 
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E muito, muito importante: 

Ø Para o USO NOTURNO, somente a viseira TIPO CRISTAL é permitida.  

Ø Os demais tipos são apropriados para o uso no período diurno exclusivamente, com a aplicação 
desta orientação na superfície da viseira, em alto ou baixo relevo, sendo:  

ü idioma português: USO EXCLUSIVO DIURNO (podendo estar acompanhada com a informação em 
outro idioma) 

ü idioma inglês: DAY TIME USE ONLY 

Ø  PROIBIDA a aposição de PELÍCULA na VISEIRA do capacete e nos óculos de proteção. 

Que a partir dessa Resolução (art. 2º): 

Ø A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por 
meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações 
por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas “online” 
por esses sistemas. 

Ø A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser 
realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim. 

Ø A circulação dos veículos nessas condições só poderá ser autorizada entre localidades de origem e 
destino que estiverem situadas em um mesmo município OU entre municípios limítrofes, quando 
não houver linha regular de ônibus. 

A autorização aqui citada é de porte obrigatório. 

De acordo com o art. 3º da norma em estudo: 

Ø Os veículos a serem utilizados no transporte de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no 
mínimo, com:  

§ bancos, na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e 
cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria;  

§ carroceria com cobertura, barra de apoio para as mãos, proteção lateral rígida, com 2,10ms de 
altura livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a 
projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo;  

§ escada para acesso, com corrimão;  

§ cabine e carroceria com ventilação, garantida a comunicação entre motorista e passageiros;  

§ compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos 
passageiros, no caso de transporte de trabalhadores;  

§ sinalização luminosa, na forma do inciso VIII do artigo 29 do CTB e da Resolução nº 268, de 15 de 
fevereiro de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação de serviço em obras na 
via. 
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De acordo com o seu art. 4º, satisfeitos os requisitos enumerados na página anterior, a autoridade com 
circunscrição sobre a via, declarando a não existência de linha regular de ônibus, estabelecerá no 
documento de autorização os seguintes elementos técnicos:  

ü identificação do órgão de trânsito e da autoridade;  

ü marca, modelo, espécie, ano de fabricação, placa e UF do veículo;  

ü identificação do proprietário do veículo;  

ü o número de passageiros (lotação a ser transportado;  

ü o local de origem e de destino do transporte;  

ü o itinerário a ser percorrido; e  

ü o prazo de validade da autorização.  

O art. 6º da norma em estudo determina que para a circulação dos veículos aqui tratados, o condutor deve 
estar habilitado: 

na categoria B: se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total não exceda a 
3.500kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do condutor;  

na categoria C: se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total exceda a 
3.500kg;  

na categoria D: e ter o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, se o 
transporte for realizado em veículo cuja lotação exceda a 08 lugares, excluído o do 
condutor; 

E o que não falta é exigência! Memoriza mais essas aqui: 

Ø Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de 
passageiros em veículos de carga ou misto, É VEDADO:  

ü Transportar: 

§ passageiros com idade INFERIOR A 10 ANOS;  

§ passageiros EM PÉ;  

§ passageiros NAS PARTES EXTERNAS; 

§ cargas no MESMO AMBIENTE dos passageiros;  

ü Utilizar: 

§ veículos de carga tipo BASCULANTE e BOIADEIRO;  

§ utilizar COMBINAÇÃO DE VEÍCULOS.  
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22. Resolução CONTRAN nº 573/15 

A Resolução nº 573/2015 tem o objetivo de estabelecer os requisitos de circulação e de segurança 
obrigatórios para os veículos automotores denominados quadriciclos, de fabricação nacional ou Em seu art. 
2º, que conceitua os veículos que são objetos de sua regulamentação. Segundo esse dispositivo, para os 
efeitos desta Resolução, entende-se como quadriciclos: 

Tipo I: 

O veículo automotor com estrutura mecânica similar às motocicletas, possuindo eixo 
dianteiro e traseiro, dotado de quatro rodas, com massa em ordem de marcha não superior 
a 400kg, ou 550kg no caso do veículo destinado ao transporte de cargas, excluída a massa 
das baterias no caso de veículos elétricos, cuja potência máxima do motor não seja superior 
a 15kW. 

 

 

 

Tipo II: 

O veículo automotor elétrico com cabine fechada, possuindo eixo dianteiro e traseiro, 
dotado de quatro rodas, com massa em ordem de marcha não superior a 400kg, ou 550kg 
no caso do veículo destinado ao transporte de cargas, excluída a massa das baterias, cuja 
potência máxima do motor não seja superior a 15kW. 

 

 

 

Segundo esse artigo, os veículos enquadrados nesta Resolução devem possuir obrigatoriamente (atenção 
aos destaques em azul, pois são as diferenças entre os tipos): 

 Para os quadriciclos TIPOS I E II 

ü Eixo de tração com dispositivo que permita suas duas rodas girarem em velocidades 
angulares diferentes;  

ü Pneus de alta pressão, com banda de rodagem para pista pavimentada, e certificados pelo 
INMETRO;  

ü Sistema de suspensão independente para cada roda do eixo dianteiro e traseiro;  

ü Freios em cada uma das rodas do veículo, devendo estar em acordo com as normas vigentes;  
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ü Equipamentos obrigatórios previstos no item V do Art. 1º da Resolução nº 14, de 06 de 
fevereiro de 1998.  

 Para os quadriciclos TIPO I 

ü Comando do sistema acionado através de guidão;  

ü Assentos para condução e transporte de passageiro na posição montada;  

 Para os quadriciclos TIPO II 

ü Comando do sistema acionado através de volante;  

ü Assentos para condução e transporte de passageiro na posição sentada;  

ü Cinto de segurança de três ou quatro pontos para condutor e passageiros;  

ü Assentos com apoio de cabeça;  

ü Equipamento suplementar de segurança passiva – AIR BAG frontal.  

A Resolução nos traz requisitos DE e PARA a circulação nas vias públicas dos veículos aqui citados.   Então 
anota aí: 

Ø São requisitos DE circulação:  

§ Placas de identificação traseira, com dimensões idênticas às de motocicleta e que 
atendam à legislação vigente;  

§ Lanterna de marcha à ré na cor branca quando o veículo permitir este tipo de 
deslocamento;  

§ Transporte apenas de passageiro maior de 7 anos.  

§ Circulação restrita às vias urbanas, sendo proibida sua circulação em rodovias federais, 
estaduais e do Distrito Federal;  

Ø São requisitos PARA circulação:  

§ O condutor e o passageiro devem utilizar capacete de segurança, com viseira ou óculos 
protetores, em acordo com a legislação vigente aplicável às motocicletas, para os veículos 
do TIPO I.  

§ A Carteira Nacional de Habilitação do condutor será da categoria B para os veículos dos 
TIPOS I e II.  

A identificação dos quadriciclos se dará por meio da gravação do Número de Identificação 
do Veículo (VIN), em acordo com as normas e especificações vigentes 

Ø Ficam proibidos:  

ü O uso de cabine fechada nos veículos Tipo I.  

ü A transformação de outros tipos de veículos em quadriciclos.  
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ü A circulação em vias públicas de veículos similares sem homologação.  

 

23. Resolução CONTRAN nº 624/16 

Considerando as dificuldades de aplicabilidade operacional da fiscalização da infração do art. 228 do CTB, no 
rito definido pela legislação vigente e, em decorrência disso, a crescente impunidade dos infratores, a 
Resolução 624/16 estabelece logo de cara em seu art. 1°, o seguinte: 

Ø Fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som 
audível pelo lado externo, INDEPENDENTEMENTE DO VOLUME OU FREQUÊNCIA, que 
perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação.  

Ø Excetuam-se do disposto acima os ruídos produzidos por:  

ü buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-à-ré, sirenes, pelo motor e demais 
componentes obrigatórios do próprio veículo,  

ü veículos PRESTADORES DE SERVIÇO com emissão sonora de publicidade, divulgação, 
entretenimento e comunicação, desde que estejam portando autorização emitida pelo 
órgão ou entidade local competente, e  

ü veículos de competição e os de entretenimento público, somente nos locais de 
competição ou de apresentação devidamente estabelecidos e permitidos pelas 
autoridades competentes.  

 

24. Resolução CONTRAN nº 36/98 

Pois bem, saiba que a “forma estabelecida pelo CONTRAN” é exatamente o que regula a Resolução nº 36/98, 
que veio para estabelecer a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de 
emergência, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o citado art. 46 do CTB.  Ela é bem pequenina 
fácil de estudar, pois só tem um artigo, o art. 1º, que assim dispõe: 

Ø O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a 
colocação do triângulo de sinalização OU equipamento similar à distância mínima de 30 metros da 
parte traseira do veículo.  

 

25. Resolução CONTRAN nº 598/16 

Caro aluno, considerando a necessidade de adequação do modelo único da Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH às exigências das técnicas de segurança documental, o CONTRAN, em 2016, editou a Resolução nº 
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598/16, que regulamentou a produção e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com novo 
leiaute e requisitos de segurança.  

E aí, um primeiro e importante esclarecimento:  

Essa Resolução seria revogada pela Resol. 718/17 em 01/01/2019. Essa última Resolução traz outro 
novo modelo de CNH, bem mais moderno, seguro e cheio de tecnologia. No entanto, essa Resol. 
718/17 foi alterada por outra, a Resol. 747/18, que adiou a expedição novo modelo para 31/12/2022, 
prorrogando para a mesma data a revogação da 598/16! 

Resumo da ópera: a Resolução º 598/16 e todas as suas atualizações estão em pleno vigor para a sua 
prova, assim como o disposto na Resol. 718/17! 

Bom, e os elementos de segurança evoluíram um pouco mais com a exigência trazida pela Resol. 668/17, 
que inseriu o art. 2º-A na Resol. 598/16, estabelecendo a obrigatoriedade de a CNH possuir código de barras 
bidimensional, o famoso QR Code (Quick Response Code), gerado a partir de algoritmo específico, de 
propriedade do Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN, cuja finalidade é a de armazenar todas as 
informações contidas nos dados variáveis do respectivo documento, exceto as assinaturas do condutor e 
do emissor, também devendo conter a fotografia do condutor.  

O QR Code, em dimensão de 5 cm x 5 cm, será impresso na parte superior do verso da 
CNH, de forma centralizada. (Resol 668/17) 

A Resolução nº 684/17 trouxe mais uma novidade muitíssimo bacana! De acordo com o novo §2º do art. 1º: 

Ø O documento de habilitação PODERÁ ser expedido em meio eletrônico, na forma estabelecida em 
portaria do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).  

Ø É a chamada CNH-e! 

Já o art. 8º da norma em estudo, esse sim tem potencial de prova! Segundo esse dispositivo: 

Ø A expedição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, modelo único, será obrigatória 
quando:  

§ da obtenção da Permissão para Dirigir na “ACC” e nas categorias “A”, “B” ou “AB”, com 
validade de 01 ano;  

§ da substituição da Permissão para Dirigir pela CNH definitiva, ao término do prazo de 
validade de 01 ano, desde que atendido ao disposto no §3º do Art. 148 do CTB (não ter 
cometido infração grave ou gravíssima nem ser reincidente em infração média no 
período);  

§  da adição ou da mudança de categoria;  

§ da perda, dano ou extravio;  

§ da renovação dos exames para a CNH, exceto o exame toxicológico;  (Resol. 679/17) 
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§ houver a reabilitação do condutor;  

§ ocorrer alteração de dados do condutor;  

§ da substituição do documento de habilitação estrangeira.  

E atenção para os destaques a seguir (Resol. 684/17): 

Ø As imagens da fotografia, assinatura e das impressões digitais dos dedos polegar e indicador da 
mão direita, deverão ser coletadas a cada adição de categoria OU renovação da CNH e 
atualizadas no Banco de Imagens do DENATRAN. 

Ø Na impossibilidade da coleta das impressões digitais do polegar ou do indicador da mão direita, 
deverá ser enviada a imagem do respectivo dedo da mão esquerda para compor o Banco de 
Imagens do RENACH. 

Ø No caso da impossibilidade da coleta das impressões digitais, esta deverá ser justificada para cada 
um dos dedos. 

A CNH expedida em meio eletrônico é denominada Carteira Nacional de Habilitação 
Eletrônica (CNH-e). 

Já a CNH expedida em meio físico tratará de um cartão plástico do tipo policarbonato contendo 
microcontrolador (chip) de proximidade (contactless), conforme especificações estabelecidas pelo Anexo II 
da norma em estudo.  

No art. 7º, temos quase a mesmíssima regra do art. 8º da Resolução nº 598/16! Mas eu disse “quase”, pois 
há algumas diferenças, essas destacas em vermelho no quadro a seguir. Segue a regra: 

Ø A expedição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH se dará, compulsoriamente quando:  

§ da obtenção da Permissão para Dirigir somente para as categoria “A”, “B” ou “A” e “B”, 
com validade de 1(um) ano; 

§ da substituição da Permissão para Dirigir pela CNH definitiva, ao término do prazo de 
validade de 01 ano, desde que atendido ao disposto no §3º do Art. 148 do CTB (não ter 
cometido infração grave ou gravíssima nem ser reincidente em infração média no 
período);  

§  da adição de categoria;  

§ da solicitação de emissão de segunda via pelo condutor por perda, dano ou extravio;  

§ da renovação dos exames para a CNH, exceto o exame toxicológico; 

§ houver a reabilitação do condutor;  

§ da alteração de alguns dos dados impressos na CNH;  
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§ da substituição do documento de habilitação estrangeira.  

 

26. Resolução CONTRAN nº 619/16 

De acordo com o art. 3º da Resol. 619/16, constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu 
agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, 
reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que deverá conter 
os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.  

Pois bem, o Auto de Infração de Trânsito acima citado poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por 
seu agente:  

1. por anotação em documento próprio;  

2. por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de 
infração regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; ou  

3. por registro em sistema eletrônico de processamento de dados quando a infração for 
comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem, 
regulamentado pelo CONTRAN.  

O órgão ou entidade de trânsito, sempre que possível, deverá imprimir o Auto de Infração de Trânsito 
elaborado nas formas previstas nos itens 2 e 3 do quadrinho acima para dar início do processo 
administrativo previsto no Capítulo XVIII do CTB, sendo dispensada a assinatura da Autoridade ou de seu 
agente.  

E atenção: o registro de infração em sistema eletrônico de processamento de dados (item 3), deverá ser 
referendado por autoridade de trânsito, ou seu agente, que será identificado no Auto de Infração de 
Trânsito.  

 

Ø Sempre que possível o condutor será identificado no momento da lavratura do Auto de Infração de 
Trânsito.  

Ø O Auto de Infração de Trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo 
condutor E este for o proprietário do veículo.  

A não expedição da notificação da autuação no prazo acima previsto ensejará o 
arquivamento do Auto de Infração de Trânsito. 

Ø Quando utilizada a remessa postal, a EXPEDIÇÃO se caracterizará pela entrega da notificação da 
autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.  
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Ø Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a EXPEDIÇÃO se  caracterizará pelo envio 
eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo.  

A autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para verificação da 
regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito. 

Ø DEFESA DE AUTUAÇÃO ou DEFESA PRÉVIA não é a defesa contra a multa imposta. Ora, a multa 
nem sequer foi aplicada ainda!  

Ø DEFESA DE AUTUAÇÃO é apenas a defesa contra o que está descriminado no Auto de Infração. 
É quando você não concorda com a autuação do agente ou aparelho que registrou a infração e 
então promove uma argumentação em sua defesa. 

 

Os dados do condutor identificado no Auto de Infração de Trânsito deverão constar na Notificação da 
Autuação, observada a regulamentação específica.  

Ø Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos 
dados cadastrais do veículo e do condutor.  

Pois bem, de acordo com o §2º do art. 5º da presente Resolução, no caso de identificação de condutor 
infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB, serão lavrados, 
sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, os respectivos Autos de 
Infração de Trânsito: 

 

 

E atenção, muita atenção, pois para fins de cumprimento desta Resolução (art. 8º): 

Ø No caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, 
aluguel ou arrendamento não vinculado a financiamento, o possuidor, regularmente 
constituído e devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, nos termos de regulamentação específica, equipara-se ao proprietário do 
veículo.   
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Ø As Notificações de Autuação somente deverão ser enviadas ao possuidor acima mencionado 
no caso de contrato com vigência igual ou superior a 180 dias. 

 

E anota aí uma regra importante sobre essa Notificação: 

Ø Até a data de vencimento expressa na Notificação da Penalidade de Multa ou enquanto 
permanecer o efeito suspensivo sobre o Auto de Infração de Trânsito, não incidirá qualquer 
restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou 
entidade executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo.  

Ø As publicações aqui tratadas serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito 
de disponibilizar as informações das notificações, quando solicitado.  

Ø As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital.  

A aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito não implicará em registro de 
pontuação no prontuário do infrator. 

Ø Caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa a aplicação da Penalidade 
de Advertência por Escrito, aplicará a Penalidade de Multa.  

Ø Não cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI da decisão da autoridade 
que aplicar a Penalidade de Advertência por Escrito, exceto se essa solicitação for concomitante à 
apresentação de defesa da autuação.  

 

Ø Interposto recurso no prazo legal, se julgado improcedente, a incidência de juros de mora deverá 
ser considerada a partir do encerramento da instância administrativa.  

Ø A interposição do recurso fora do prazo legal ensejará a cobrança de juros de mora a partir do 
vencimento da Notificação de Penalidade.  

Ø O recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito exclusivamente à vista e de forma 
integral, podendo ser realizado parcelamento, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de 
instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). (Resol. 697/16)  

 

27. Resoluções CONTRAN nº 371/10 e 561/15 (EM CONJUNTO): 

Em seu art. 1º, a Resolução nº 371/2010 aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT, 
Volume I, que trata das infrações de competência MUNICIPAL, incluindo as concorrentes dos órgãos e 
entidades estaduais de trânsito e rodoviários, publicado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. 

Já a Resolução nº 561/2015, em seu art. 1º, aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT, 
Volume II, que trata das infrações de competência dos órgãos e entidades ESTADUAIS de trânsito e 
rodoviários. 
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O MBFT assim o chamaremos!), em cada um de seus dois volumes, é basicamente dividido em duas partes: 

ü as orientações gerais aos agentes de trânsito uma espécie de revisão mais detalhada de 
alguns pontos do CTB); e 

ü as Fichas Individuais das Infrações de Trânsito. 

O foco dessa nossa aula será apenas o estudo dessas orientações gerais aos agentes de trânsito. As Fichas 
Individuais são, regra geral, uma repetição do Capítulo XV do CTB, com a diferença de que ali estão elencadas: 

§ no Volume I, as infrações de competência municipal ou aquelas outras em que o Município 
concorre com os órgãos e entidades estaduais de trânsito e rodoviários para aplicá-las; 

§ No Volume II, as infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de 
trânsito e rodoviários. 

 

 
Ø As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, 

contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos USUÁRIOS DA VIA, e de forma 
específica, do CONDUTOR INFRATOR, através da imposição de sanções, propiciando a eficácia 
da norma jurídica. 

 

Ø O MBFT tem, portanto, o objetivo de uniformizar procedimentos, de forma a orientar os 
agentes de trânsito nas ações de fiscalização.  

 

Ø A lavratura do AIT é um ato vinculado na forma da Lei, não havendo discricionariedade com 
relação a sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do CTB. 

 

Como bem você muito já sabe, o infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no 
CTB. As infrações classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, computados, ainda, os 
seguintes números de pontos: 
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Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e 
preenchimento das formalidades e condições exigidas: 

ü para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas 
características, componentes, agregados; 

ü para a habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida; e 

ü para outras disposições que deva observar. 

E sobre a responsabilidade por infrações, temos ainda a seguinte regra: 

 

Ø A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito, não vinculada a veículo ou 
à sua condução, expressamente mencionada no CTB. 

 

Ø O AIT não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos, ou qualquer tipo de 
adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente, com caneta 
esferográfica de tinta PRETA ou AZUL. 

Ø Poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração conforme regulamentação 
específica. 

 

As infrações simultâneas podem ser concorrentes ou concomitantes: 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio MBFT nos explica a diferença entre elas: 
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§ São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração, tem como consequência 
o cometimento de outra.  

Exemplo MBFT I: ultrapassar pelo acostamento (art. 202) e transitar com o veículo pelo 
acostamento (art. 193).  Nestes casos o agente deverá fazer um único AIT que melhor 
caracterizou a manobra observada.  

Exemplo MBFT II: veículo sem as placas (art. 230, IV), por falta de registro (art. 230, V). Nesses 
casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no art. 230, V. 

§ São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica no 
cometimento de outra na forma do art. 266 do CTB. 

Exemplo MBFT I: deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança 
do trânsito ao ultrapassar ciclista (art. 220, XIII) e não manter a distância de 1,50m ao 
ultrapassar bicicleta (art. 201). 

Exemplo MBFT II: dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias (art. 162, V)e de 
categoria diferente para a qual é habilitado (art. 162,III). Nesses casos, o agente deverá lavrar 
os dois AIT. 

 

Ø Na autuação de veículo estacionado irregularmente, sempre que possível, será fixada uma 
via do AIT no para-brisa do veículo e, no caso de motocicletas e similares, no banco do 
condutor. MBFT I) 

Ø Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a 
unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada. MBFT I e II) 

 

Ø A impossibilidade de aplicação de medida administrativa prevista para infração não 
invalidará a autuação pela infração de trânsito, nem a imposição das penalidades previstas. 

  

Ø Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo 
será liberado tão logo seja regularizada a situação. 

 

A remoção do veículo não será aplicada se o condutor, regularmente habilitado, solucionar a causa da 
remoção (sanar a irregularidade), desde que isso ocorra: 

ü antes que a operação de remoção tenha sido iniciada; OU 

ü quando o agente avaliar que a operação de remoção trará ainda mais prejuízo à segurança e/ou 
fluidez da via. 
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Ø Este procedimento somente se aplica para o veículo devidamente licenciado e que esteja em 
condições de segurança para sua circulação. 

 

Ø O recolhimento deixará de ocorrer se o RESPONSÁVEL, PRESENTE NO LOCAL, se dispuser a 
retirar o animal. 

  

Sobre o tema habilitação de condutores, e sua respectiva fiscalização, é preciso não se esquecer de uma 
regra fundamental e muito boa de prova: 

 

Ø Para a condução de veículos automotores é obrigatório o porte do DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO, apresentado no original e dentro da data de validade. 

Ø O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO não pode estar plastificado para que sua autenticidade 
possa ser verificada. 

  

Confira e não esqueça: 

CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO 

A 

• Todos os veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, 
com ou sem carro lateral. 

• Ciclomotor, caso o condutor não possua ACC. 

• Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B. 

B 

• Veículos automotores e elétricos, de quatro rodas cujo Peso 
Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista, contemplando a 
combinação de unidade acoplada, reboque, semirreboque ou 
articulada, desde que atenda a lotação e capacidade de peso 
para a categoria. 

• Veículo automotor da espécie motorcasa, cujo peso não exceda 
a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o 
do motorista. 

C • Todos os veículos automotores e elétricos utilizados em 
transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg. 
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• Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, 
motorcasa, combinação de veículos em que a unidade 
acoplada, reboque, semirreboque ou articulada, não exceda a 
6.000 kg de PBT. 

• Todos os veículos abrangidos pela categoria “B”. 

D 

• Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do 
condutor. 

• Veículos destinados ao transporte de escolares independente 
da lotação. 

• Todos os veículos abrangidos nas categorias “B” e “C”. 

E 

Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas 
Categorias B, C ou D e: 

• A unidade acoplada, reboque, semirreboques, trailer ou 
articulada, tenha 6.000 Kg ou mais de PBT. 

• A lotação da unidade acoplada exceda a 8 lugares. 

• Seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade 
tracionada, independentemente da capacidade de tração ou 
do PBT. 

• Todos os veículos abrangidos nas categorias “B”, “C” e “D”. 

 

 

28. Resolução CONTRAN nº 92/99 

De acordo com o art. 1º da Resolução 92/99, o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo 
pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado 
que, além das funções específicas, exerça outros controles. 

Ø O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo deverá apresentar e disponibilizar a 
qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 horas de operação do 
veículo: 

1. velocidades desenvolvidas; 

2. distância percorrida pelo veículo; 
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3. tempo de movimentação do veículo e suas interrupções; 

4. data e hora de início da operação; 

5. identificação do veículo; 

6. identificação dos condutores; 

7. identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita 
diagrama.  

Ø Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade 
competente utilizará as informações previstas nos itens 3, 4, 5 e 6. 

Ø Ao final de cada período de 24 horas,  as informações acima ficarão à disposição da autoridade 
policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de 90 dias. 

 

Ø Em caso de acidente, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão 
à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 01 ano. 

Ø Havendo necessidade de apreensão do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo 
ou do dispositivo que contenha o registro das informações, a autoridade competente  fará 
justificativa fundamentada. 

 

O equipamento deverá fornecer os seguintes registros 

ü velocidade do veículo 

ü distância percorrida pelo veículo 

ü tempo de movimentação do veículo e suas interrupções 

ü data e hora de início da operação 

ü identificação do veículo 

ü identificação dos condutores (nome ou número do prontuário)  

ü identificação dos períodos de condução de cada condutor 

ü constante k  

 

Ø A aprovação do produto fica condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos em 
regulamento do INMETRO, que deverá prever, no mínimo, a apresentação pela empresa 
fabricante de engate, de relatório de ensaio, realizado em um protótipo de cada modelo de 
dispositivo de acoplamento mecânico, proveniente de laboratório independente, 
comprobatório de atendimento dos requisitos estabelecidos na Norma NBR ISO 3853, NBR 
ISO 1103, NBR ISO 9187. 
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29. Resolução CONTRAN nº 197/06 

Considerando a necessidade de corrigir desvio de finalidade na utilização do dispositivo de acoplamento 
mecânico para reboque, a seguir denominado engate, em veículos com até 3.500 kg de Peso Bruto Total – 
PBT, o CONTRAN editou a Resolução nº 197/06, já atualizada pela Resol. 234/07. 

Ø Esta Resolução se aplica aos veículos de até 3.500 kg de PBT, que possuam capacidade de tracionar 
reboques declarada pelo fabricante ou importador, e que não possuam engate de reboque como 
equipamento original de fábrica. 

 

 

 

 

 

De acordo com o art. 2º, os engates utilizados em veículos automotores com até 3.500 kg de peso bruto 
total deverão ser produzidos por empresas registradas junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

Os fabricantes e os importadores dos veículos de que trata esta Resolução deverão informar ao órgão 
máximo executivo de trânsito da União os modelos de veículos que possuem capacidade para tracionar 
reboques, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações: 

§ especificação dos pontos de fixação do engate traseiro; 

§ indicação da capacidade máxima de tração - CMT. 

Todo engate deverá ser rastreável e, segundo estabelece o art. 4º da Resol. 197/06: 

Ø Para rastreabilidade do engate deverá ser fixada em sua estrutura, em local visível, uma plaqueta 
inviolável com as seguintes informações; 

ü Nome empresarial do fabricante, CNPJ e identificação do registro concedido pelo INMETRO; 

ü modelo do veículo ao qual se destina; 

ü capacidade máxima de tração do veículo ao qual se destina; 

ü referência a esta Resolução. 
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30. Resolução CONTRAN nº 723/2018 

Essa novata Resolução CONTRAN estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e 
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações 
cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.  

 

Ø Esta Resolução SE APLICA, no que couber, à Permissão para Dirigir (PPD) 

Ø Não serão computados pontos nas infrações que preveem, por si só, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir 

Ø Para estabelecer o período de 12 meses, serão consideradas as datas do cometimento 
das infrações. 

 

Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão de registro da habilitação proferirá 
decisão que deverá ser sempre motivada e fundamentada. E aí há dois caminhos: 

 

 

 

 

 

 

 

A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENACH:  

§ em 15 dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do recurso, em 1ª 
ou 2ª instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de 
habilitação eletrônico;  

§ no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação 
físico, caso a penalidade seja mantida em 2ª instância recursal;  
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§ na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses 
previstas acima.  

 

A inscrição da penalidade no RENACH conterá a data do início e término da penalidade, 
período durante qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem 

 

Ø Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, caso o condutor não realize ou seja 
reprovado no curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENACH, que deverá ser 
impeditivo para: 

ü devolução ou renovação do documento de habilitação; 

ü impressão de 2ª via do documento de habilitação físico; ou 

ü emissão de Permissão Internacional para Dirigir - PID.  

 

Ø Caso o condutor seja autuado por outra infração que preveja suspensão do direito de dirigir, 
será aberto apenas o processo administrativo para cassação, sem prejuízo da penalidade de 
multa. 

 

Ø Para fins de reincidência, serão consideradas as datas de cometimento das infrações, 
independentemente da fase em que se encontre o processo de aplicação de penalidade da 
primeira infração;  

Ø Em relação à PRIMEIRA infração, serão aplicadas TODAS as penalidades previstas;  

Ø Em relação à infração que configurar reincidência, caso haja previsão de penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, esta deixará de ser aplicada, em razão da cassação.  

 

Poderá ser instaurado mais de 01 processo administrativo para aplicação da penalidade 
de cassação, concomitantemente 

Após a aplicação da penalidade de cassação, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de 
habilitação deverá registrar essa informação no RENACH nos seguintes termos:  

“Documento de habilitação cassado”, com as datas de início e de término da penalidade 
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Ø A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não 
caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.  

 

Ø Também fará jus ao curso preventivo de reciclagem o condutor que, possuindo uma soma de 
pontos por infrações inferior a 14 pontos, no período de 12 meses, seja uma vez mais autuado, 
dentro desse período, e a soma dos pontos das infrações seja superior a 14 e não ultrapasse os 19 
pontos. 

 

Ø Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø INTERROMPE-SE a prescrição da pretensão punitiva com:  

ü a notificação de instauração do processo administrativo;  

ü  a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de 
habilitação;  

ü o julgamento do recurso na JARI, se houver.  

Ø SUSPENDE-SE a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante a tramitação 
de processo judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo.  

A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no 
§ 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo aqui 
estudado, ok? 
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31. Resolução CONTRAN nº 211/06 

A Resolução CONTRAN nº 211/06 tem a finalidade de estabelecer requisitos necessários à circulação de 
Combinações de Veículos de Carga – CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito 
Brasileiro-CTB. 

 

Ø As Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, 
com peso bruto total acima de 57 t OU com comprimento total acima de 19,80 m, SÓ PODERÃO 
CIRCULAR portando AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO – AET. 

 

 

 

 

 

Ø A UNIDADE TRATORA dessas composições deverá ser dotada de tração dupla, e quando 
carregada, ser capaz de vencer aclives de 6%, com coeficiente de atrito pneu/solo de 0,45, 
uma resistência ao rolamento de 11 kgf/t e um rendimento de sua transmissão de 90%, 
podendo suspender um dos eixos tratores somente quando a CVC estiver descarregada, 
passando a operar na configuração 4X2. (Resol. 635/16) 

 

 

 

       

 

Ø Nas Combinações com 
Peso Bruto Total Combinado – PBTC inferior a 57 toneladas, o CAMINHÃO-TRATOR poderá 
ser de tração simples (4x2). (Resol. 256/07) 
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E há mais mudanças significativas promovidas pela Resol. 635/16 na 211/06. As que veremos a seguir, trazem 
a nova redação do art. 3º da norma em estudo e elas são muito boas de prova, por sinal: 

 

Ø O TRÂNSITO de Combinações de Veículos de Carga será do amanhecer ao pôr do sol e sua 
velocidade máxima de 80 km/h.  

Ø Nas vias com PISTA DUPLA e DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO, dotadas de separadores físicos 
e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o 
trânsito diuturno.  

 

Ø Nenhuma Combinação de Veículos de Carga - CVC poderá operar ou transitar na via pública 
sem que o Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito 
Federal tenha analisado e aprovado toda a documentação acima mencionada e liberado sua 
circulação. 

Ø Somente será admitido o acoplamento de reboques e semirreboques, especialmente 
construídos para utilização nesse tipo de Combinação de Veículos de Carga - CVC, 
devidamente homologados pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União com códigos 
específicos na tabela de marca/modelo do RENAVAM. 

 

Ø Para os veículos boiadeiros articulados (Romeu e Julieta) com até 25 m:  

 

 

 

ü Fica permitida a concessão de Autorização Especial de Trânsito (AET);  

ü Isenta-se o requisito da data de registro mencionada no caput do art. 7º (03/02/06) às 
unidades tracionadas.  

 

32. Resolução CONTRAN nº 253/07 

Caro aluno, a existência da Resolução CONTRAN nº 253/07 tem basicamente sua origem em dois fatores: 

1. a necessidade de se saber se a transparência de vidros , películas e filmes estavam em 
consonância com os limites legais; e 

2.  obedecer às disposições do art. 2º, art. 280 do CTB. 
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Em seu art. 1º, a citada norma estabelece que a medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas 
de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância 
Luminosa. 

 

Ø O medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, EM VALORES 
PERCENTUAIS, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou 
compostos. 

 

Ø Além das demais disposições acima, deverá ser informada no AUTO DE INFRAÇÃO a identificação 
da área envidraçada objeto da autuação. 

 

33. Resolução CONTRAN nº 268/08 

A Resolução CONTRAN nº 168/08 vem exatamente para regular o uso de luzes intermitentes ou rotativas em 
veículos, e dá outras providências. 

E a primeira coisa que você precisa saber é o que rege o art. 1º: 

 

Ø SOMENTE os seguintes veículos (os do inciso VII do art. 29 do CTB) poderão utilizar luz 
vermelha intermitente e dispositivo de alarme sonoro: 

§ os destinados a socorro de incêndio e salvamento; 

§ os de polícia; 

§ os de fiscalização e operação de trânsito; e 

§ as ambulâncias 

 

 

 

 

Ø Além dos veículos acima citados, entende-se inclusive por veículos de emergência os de 
salvamento difuso destinados a serviços de emergência decorrentes de acidentes ambientais. 
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Ø Considera-se veículo destinado a socorro de salvamento difuso aquele empregado em serviço 
de urgência relativo a acidentes ambientais. 

 

 

 

 

 

 

Ø Fica proibido o acionamento ou energização do dispositivo luminoso durante o deslocamento 
do veículo, EXCETO nos seguintes casos: 

ü veículos destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação 
pública; 

ü veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para 
tal finalidade; e 

ü veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da Administração 
Pública. 

 

Ø Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública (inciso VIII, art. 29 do CTB), 
identificam-se pela instalação de dispositivo, não removível, de iluminação intermitente ou 
rotativa, e somente com luz AMARELO-ÂMBAR. 

 

 

 

 

Ø São considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública: 

ü os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgotos, de 
gás combustível canalizado e de comunicações; 
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ü os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, quando a serviço de 
órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário; 

 

 

 

 

 

ü os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública; 

 

 

 

 

ü os veículos especiais destinados ao transporte de valores; 

 

 

 

 

ü os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para 
tal finalidade; 

 

 



90 

 

 

ü os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da Administração 
Pública; 

 

 

 

ü os veículos destinados à manutenção e restabelecimento dos sistemas das linhas e 
estações metroferroviárias. (Resol. 614/16) 

 

 

 

 

A instalação do dispositivo não removível, de iluminação intermitente ou rotativa dependerá de prévia 
autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde o veículo estiver 
registrado, que fará constar no Certificado de Licenciamento Anual, no campo “observações”, código 
abreviado na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. 

O art. 4º da Resolução em estudo nos traz uma regra já bem conhecida por quem estuda o CTB, só que mais 
detalhada. De acordo com esse dispositivo, os veículos de prestação de serviços de utilidade pública gozarão 
de livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições estabelecidas na 
legislação de trânsito ou através de sinalização regulamentar, mas só quando se encontrarem:  

 em efetiva operação no local de prestação dos serviços a que se destinarem; 

 devidamente identificados pela energização ou acionamento do dispositivo luminoso e 
utilizando dispositivo de sinalização auxiliar que permita aos outros usuários da via 
enxergarem em tempo hábil o veículo prestador de serviço de utilidade pública. 

 

 

Ø Fica proibido o acionamento ou energização do dispositivo luminoso durante o deslocamento 
do veículo, EXCETO nos seguintes casos: 

ü veículos destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação 
pública; 

ü veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para 
tal finalidade; e 
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ü veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da Administração 
Pública. 

 

34. Resolução CONTRAN nº 396/11 

Caro aluno, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 280, § 2º, estabelece que as infrações de trânsito 
deverão ser comprovadas por:  

ü declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito; 
ü por aparelho eletrônico; 
ü por equipamento audiovisual; 
ü reações químicas; ou  
ü qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. 

 

Ø No caso de medidor de velocidade do tipo FIXO, a autoridade de trânsito deve dar publicidade à 
relação de códigos dos locais de identificação da infração e à numeração de identificação do 
equipamento ou instrumento utilizado, podendo, para tanto, utilizar-se de seu sítio na internet. 

 

Ø Sempre que os estudos técnicos do modelo constante no item B do Anexo I constatarem o elevado 
índice de acidentes ou não comprovarem sua redução significativa recomenda-se, além da 
fiscalização eletrônica, a adoção de outros procedimentos de engenharia no local. 

 

Ø Não é obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente, no local da infração, 
quando utilizado o medidor de velocidade COM DISPOSITIVO REGISTRADOR DE IMAGEM que 
atenda às disposições aqui estudadas. 

 

Anota mais esse aí (art. 4º, §7º): 

Ø Quando em determinado trecho da via houver instalado medidor de velocidade do tipo FIXO, os 
equipamentos dos tipos ESTÁTICO, PORTÁTIL e MÓVEL, somente poderão ser utilizados a uma 
distância mínima daquele equipamento de:  



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fins de cumprimento dessa regra, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados 
conforme as duas denominações descritas a seguir: 

“VEÍCULOS LEVES” correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, 
automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total - PBT inferior ou igual a 3.500 
kg. 

“VEÍCULOS PESADOS” correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de 
rodas, trator misto, chassi-plataforma, motorcasa, reboque ou semirreboque e suas combinações. 

“VEÍCULO LEVE” tracionando outro veículo equipara-se a “VEÍCULO PESADO” para fins de 
fiscalização 

 

Ø Poderá ser utilizada sinalização horizontal complementar reforçando a sinalização vertical. 

 

35. Resolução CONTRAN nº 289/08 

A Resolução nº 289/08 veio exatamente para evitar briguinhas entre esses dois órgãos no que diz respeito a 
quem tem a competência para fiscalizar infrações relacionadas à excesso de peso ou de velocidade nas 
rodovias federais.  

De acordo com os art. 1º, inciso I, c/c art. 2º, inciso I, as competências relativas aos dois órgãos, relativas à 
fiscalização do excesso de peso, no âmbito de suas respectivas circunscrições, devem ser assim entendidas: 
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Como se pode ver, as competências são praticamente iguais, com suas diferenças destacadas em vermelho. 
Ou seja, a PRF fiscaliza também o excesso de peso, e o pode fazer tanto isoladamente quanto realizando 
apoio operacional ao DNIT quando for ele o executante da fiscalização!  

 

De acordo com os art. 1º, inciso II, c/c art. 2º, inciso II, as competências relativas aos dois órgãos, relativas à 
fiscalização do excesso de velocidade, no âmbito de suas respectivas circunscrições, devem ser assim 
entendidas: 

 

 

Para a instalação de equipamento do tipo FIXO de controle de velocidade, o DPRF deverá 
solicitar ao DNIT a autorização para intervenção física na via 

 

As receitas oriundas das multas aplicadas pelo DNIT e DPRF serão revertidas a cada órgão arrecadador, em 
conformidade com o art. 320 do CTB. 
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36. Resolução CONTRAN nº 290/08 

Se você for ao Anexo I do CTB, encontrará a definição de para cada um desses, mas quero já de antemão 
alertá-lo do seguinte: 

Ø Os conceitos do Anexo I do CTB estão OBSOLETOS, pois foram atualizados pela Resolução 
Contran nº 290/08. 

Tais conceitos, que podem aparecer muito bem em sua prova, constam no Anexo da Resol. 290/08. 
Destacarei a seguir, em negrito, o que de fato mudou entre os novos conceitos e aqueles existentes (e não 
mais usados) no Anexo I do CTB.  

Ø TARA - peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível 
- pelo menos 90% da capacidade do(s) tanques(s) -, das ferramentas e dos acessórios, da roda 
sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. 

Ø LOTAÇÃO - carga útil máxima, expressa em quilogramas, incluindo o condutor e os passageiros 
que o veículo pode transportar, para os veículos de carga e tração ou número de pessoas para os 
veículos de transporte coletivo de passageiros. 

Ø PESO BRUTO TOTAL (PBT) - o peso máximo (autorizado) que o veículo pode transmitir ao 
pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. 

Ø PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) - peso máximo que pode ser transmitido ao pavimento 
pela combinação de um veículo de tração ou de carga, mais seu(s) semirreboque(s), reboque(s), 
respeitada a relação potência/ peso, estabelecida pelo INMETRO, a capacidade máxima de 
tração da unidade de tração, e o limite máximo estabelecido na Resolução Contran no 211/06, e 
suas sucedâneas. 

Ø CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) - máximo peso que a unidade de tração é capaz de 
fracionar, incluído o PBT da unidade de tração, limitado pelas suas condições de geração e 
multiplicação do momento de força, resistência dos elementos que compõem a transmissão. 

 

Ø Para efeito de fiscalização de CVC´s – Combinações de Veículos de Carga, detentoras de AET - 
Autorização Especial de Trânsito emitida conforme Resolução CONTRAN No 211/06, ou suas 
sucedâneas, prevalecem as informações de pesos e capacidades constantes da AET, COM 
EXCEÇÃO DO VALOR DA CMT inscrito pelo fabricante ou importador.  

 

A indicação de carga nos veículos automotores de TRAÇÃO e de CARGA será inscrita ou afixada em um dos 
seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização: 

ü na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura; 

ü na borda de qualquer porta; 
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ü na parte inferior do assento, voltada para a porta; 

ü na superfície interna de qualquer porta; 

ü no painel de instrumentos. 

 

Nos veículos destinados ao TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, a identificação deverá ser afixada: 

ü na parte frontal interna acima do para-brisa (figura abaixo) ou; 
ü na parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor.  

 

 

 

 

 

37. Resolução CONTRAN nº 441/2013 

A Resolução nº 441/13 dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação 
pública em todo o território nacional. 

Em primeiro lugar, para fins desta Resolução entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida 
fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria 
do veículo sem estar acondicionada em embalagem. 

A regra geral é que o transporte de sólidos a granel ocorra em veículos com carroceria inteiramente fechada, 
como mostra o exemplo a seguir.  

 

 

 

 

 

Ø O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado 
em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos:  

ü veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas; 
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ü veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de 
dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado. 

 

Ø A lona ou dispositivo similar NÃO poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos 
obrigatórios. 

Ø A carga transportada NÃO poderá exceder os limites da carroceria do veículo. 

 

Como as mudanças promovidas pela Resol. 664/17, para os veículos utilizados no transporte de cana-de-
açúcar, o uso de lona, cordas ou dispositivo similar passou a ser exigido a partir do dia 1º de junho de 2017. 

Para tanto, algumas regras devem ser obedecidas. De acordo com o art. 1º-B da Resol. 441/13: 

 

Ø A utilização de cordas fica restrita a cana-de-açúcar INTEIRA, medindo entre 1,50 e 3,00m.  

Ø As cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o derramamento da 
carga na via.” 664 

 

38. Resolução CONTRAN nº 520/2015 

Esta Resolução estabelece os requisitos mínimos para a circulação de veículo com suas dimensões ou de sua 
carga superiores aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Segundo estabelece o seu art. 2º, a circulação de 
veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos pela Resolução CONTRAN 
nº 210/06, ou suas sucedâneas, poderá ser permitida, mediante Autorização Especial de Trânsito (AET) da 
autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os requisitos desta Resolução. E uma vez 
expedida: 

É obrigatório o porte da AET nesses veículos 

A AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
com circunscrição sobre a via, terá validade máxima de 01 ano e conterá, no mínimo:  

§ a identificação do órgão emissor;  

§ o número de identificação;  

§ a identificação e características do(s) veículo(s);  

§ o peso e dimensões autorizadas;  

§ o prazo de validade;  

§ o percurso;  
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§ a identificação em se tratando de carga indivisível.  

 

A AET não exime o condutor e/ou proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o 
veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros, conforme prevê o § 2º do art. 
101 do CTB.  

 

Ø A sinalização deverá estar em condições de visibilidade e leitura, não sendo permitida a inserção 
de quaisquer outras informações além das previstas nesta Resolução. (610/16) 

Ø Excepcionalmente, os caminhões, reboques e semirreboques equipados com rampa de acesso 
poderão portar na parte traseira sinalização especial de advertência seccionada ao meio 
(bipartida). Quando a sinalização estiver em posição normal, a secção não poderá prejudicar a 
legibilidade das informações.  

 

  

 

 

39. Resolução CONTRAN nº 525/2015 

Ela estabelece os procedimentos para fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista 
profissional na condução dos seguintes veículos: 

§ de transporte e de condução de escolares; 

§ de transporte de passageiros com mais de 10 lugares; e 

§ de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg.  

 

Ø É VEDADO ao motorista profissional dirigir por mais de 05 horas e meia ininterruptas veículo 
de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. 

    

Ø O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de 
descanso, podendo ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos acima 
estudados, observadas no primeiro período 08 horas ininterruptas de descanso. 

Ø O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de 
descanso acima previsto. 
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Ø Nos casos em que o empregador adotar 02 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o 
tempo de repouso poderá ser feito com o veículo EM MOVIMENTO, assegurado o repouso 
mínimo de 06 horas consecutivas: 

ü fora do veículo em alojamento externo; OU 

ü se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas.  

 

Ø É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no CTB, em 
períodos de no mínimo 05 minutos; 

Ou seja, se vai fracionar o tempo de descanso, cada fração não pode ser menor que 05 
minutos, ok?  

Ø Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 01 hora para refeição, podendo ser 
fracionado em 02 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do 
veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado 
no § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas.   

 

Ø A fiscalização por meio diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo e por ficha de 
trabalho do autônomo somente será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio 
do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do 
próprio veículo fiscalizado.  

 

40. Resolução CONTRAN nº 552/2015 

A Resolução nº 552/15 fixou os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas 
em veículos de carga.  

 

 

 

 

Bom, e a primeira regra é a de que só poderão transitar nas vias terrestres do território nacional abertas à 
circulação, transportando cargas, veículos que atendam aos requisitos previstos nesta Resolução. Nesse 
contexto, dois primeiros destaques: 
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Ø As disposições contidas nesta Resolução: 

ü APLICAM-SE também aos veículos registrados como especiais ou mistos utilizados no 
transporte de cargas; 

ü NÃO SE APLICAM ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica OU 
aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, o qual 
possua sistemas específicos de contenção, como por exemplo, as cargas indivisíveis.  

 

Ø Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo 
permitido o seu uso exclusivamente para fixação da lona de cobertura, quando exigível.  

 

Ø Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados 
na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi.  

 

No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência 
suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se 
destinam. Neste caso: 

Ø Fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a 
possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. 

 

41. Resolução CONTRAN nº 643/2016 

A Resolução CONTRAN nº 643/16 dispõe sobre o emprego de película retrorrefletiva em veículos.  

 

Regra nº 01 (arts. 2º e 3º c/c Anexo I): 

Os veículos de TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGA com Peso Bruto Total (PBT) SUPERIOR a 4.536 
kg e REBOQUES e SEMIRREBOQUES de ATÉ 4.536 kg, somente serão comercializados somente serão 
comercializados OU terem renovadas suas licenças anuais quando possuírem dispositivo de 
segurança retrorrefletores afixado de acordo com as seguintes disposições: 
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O para-choque traseiro dos veículos deve ter suas extremidades delineadas por um dispositivo de cada 
lado, excetuando-se aqueles já dotados de faixas oblíquas na forma estabelecida na Resol. 593/16 (se 
esta não tiver sido cobrada no edital do seu concurso, nem precisa se preocupar com ela, tá?)  

 

Regra nº 02 (arts. 2º e 3º c/c Anexo I): 

Os veículos REBOQUES e SEMIRREBOQUES com PBT ATÉ 4.536 kg, somente serão comercializados OU 
terem renovadas suas licenças anuais quando possuírem dispositivo de segurança retrorrefletores 
afixado de acordo com as seguintes disposições: 
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Ø As películas retrorrefletivas homologadas com a inscrição “APROVADO DENATRAN” afixadas nos 
veículos ficam convalidadas ATÉ O FINAL DE SUA VIDA ÚTIL.  

 

42. Resolução CONTRAN nº 720/2017 

A Resolução CONTRAN nº 720/17 institui o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico 
(CRLVe).  

 

 

 

 

Em seu art. 2º, a Resol. 720/157 estabelece que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 
poderá ser expedido em meio eletrônico, na forma estabelecida em portaria do Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN).  

Agora atenção, muita atenção (art. 5º): 

Ø O CRLVe somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e 
multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, bem como o pagamento do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres 
(DPVAT).  

 

43. Resolução CONTRAN nº 735/2018 

A Resolução CONTRAN nº 735/18 estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de 
Combinações para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas 
Paletizadas – CTVP.  

COMBINAÇÕES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS – CTV o veículo ou combinação de veículos 
construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e 
chassis.  
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COMBINAÇÕES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS PALETIZADAS – CTVP a 
combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de 
veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou racks.  

 

 

 

 

Entendidos os conceitos, saiba então as CTV e as CTVP, cujas dimensões excedam aos 
limites previstos na Resolução CONTRAN nº 210/06 e suas sucedâneas, só poderão 
circular nas vias portando Autorização Especial de Trânsito – AET, em conformidade com 
esta Resolução.  

No entanto, há exceções à regra acima, das quais você não pode se esquecer, pois podem chamar bastante 
atenção da banca. São elas: 

 

Ø Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP 
com até 4,70 m de altura, E QUE atendam aos limites de largura e comprimento previstos no 
art. 3º desta Resolução.  

Ø  Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização 
Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m QUE ATENDAM 
aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.  

 

Vários, viu! De acordo com o art. 3ºda Resol nº 735/18, para a circulação e a concessão da Autorização 
Especial de Trânsito – AET deverão ser observados os seguintes limites:  

ALTURA poderá ser admitida, a critério dos órgãos e 
entidades executivos rodoviários, a altura máxima 
do conjunto carregado de 4,95 m;  

LARGURA 2,60 m ou até 3,0 m quando se tratar de CTV e CTVP 
destinada ao transporte de ônibus, chassis de 
ônibus e de caminhões; 

COMPRIMENTO (medido do para-choque 
dianteiro à extremidade posterior (plano inferior e 
superior) da carroceria do veículo:  

a) veículo simples: 14,00 m;  
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 b) veículo articulado: até 23,00 m, desde que a 
distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 
18,00 m;  

c) veículo com reboque: até 23,00 m.  

 

Ø O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e de Combinações de 
Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP será do amanhecer ao pôr do sol, e sua 
velocidade máxima de 80 km/h.  

Ø Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito acima para Combinações cujo 
comprimento seja de no máximo 19,80 m.  

Ø Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 
19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de 
separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.  

Ø Nos trechos rodoviários de PISTA SIMPLES será permitido também o trânsito noturno, 
quando vazio, OU com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada 
toda a sinalização do equipamento transportador. 

Ø Poderão ser adotados horários distintos dos acima estabelecidos EM TRECHOS ESPECÍFICOS, 
mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via.  

 

Ø Não será concedida AET para combinações que não atendam INTEGRALMENTE ao disposto 
nesta Resolução.  

Ø São dispensadas da emissão da AET: 

ü as combinações que atendam as dimensões máximas fixadas pela Resolução CONTRAN 
nº 210/06 e suas sucedâneas; 

ü as CTV e as CTVP com até 4,70 m de altura e que atendam aos limites de largura e 
comprimento aqui estudados.  

Ø Não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de 
carga.  

Ø Não é permitida a transformação de CTV para CTVP.  

 

E para finalizarmos, as regras do art. 16 da norma em estudo, segundo as quais o descumprimento das 
determinações desta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das penalidades descritas nos 
seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB:  
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Art. 169 (leve) quando as CTV e as CTVP transitarem com os dispositivos de fixação 
sem estar devidamente tensionados. 

Art. 187, inciso I (média) 

quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões 
superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de 
tráfego, referente ao local e/ou horário, imposta pelo órgão com 
circunscrição sobre a via e não constante na Autorização Especial de 
Trânsito – AET 

Art. 230, inciso IX (grave) 

a) quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos 
obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas 
unitizadas sobre paletes ou racks, ou do mecanismo de tensionamento 
(quando aplicável);  

b) quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem 
em mau estado de conservação;  

c) quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver 
ancorada à estrutura de apoio;  

d) quando utilizar cordas como dispositivo para amarração de chassis, 
veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou racks, em substituição aos 
dispositivos de fixação previstos nesta Resolução;  

e) quando as CTV e as CTVP não possuírem sider protetor contra 
intempéries, ou este estiver em mau estado de conservação, em 
desacordo ao disposto nessa Resolução;  

Art. 230, inciso X (grave) 

a) quando os dispositivos de fixação e ancoragem estiverem em 
desacordo com os requisitos previstos nesta Resolução;  

b) quando as CTV e as CTVP portarem sider protetor contra intempéries 
e este não atender aos requisitos previstos no artigo 15 desta 
Resolução;  

Art. 231, inciso IV (média) 

quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões 
superiores aos limites estabelecidos legalmente, e não houver a 
expedição da correspondente Autorização Especial de Trânsito – AET, 
exigida pelo art. 3º desta Resolução;  

Art. 231, inciso VI (grave) 

a) quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões 
superiores aos limites estabelecidos legalmente, e apresentarem 
informações divergentes em relação à Autorização Especial de Trânsito 
– AET já expedida;  

b) quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões 
superiores aos limites estabelecidos legalmente, e a Autorização 
Especial de Trânsito – AET estiver vencida;  

Art. 232 (leve) quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões 
superiores aos limites estabelecidos legalmente no art. 1º desta 
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Resolução, e não estiverem portando a Autorização Especial de 
Trânsito – AET regularmente expedida; 

Art. 235 (grave) 
quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e/ou anterior 
das CTV e das CTVP, ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos 
legalmente; 

Art. 237 (grave) 

quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões 
superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização 
especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos 
requisitos aqui previstos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espero que tenha gostado! 

E se tiver dúvidas, estou sempre à disposição nos nossos canais:  

E-mail: marcospascho@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ProfMarcosGirao 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsjAzxopmLjgmxkeR1Lo6wQ 

Instagram: @profmarcosgirao 

Telegram: https://t.me/profmarcosgirao 

E para reforçar, peço sua licença para sugerir que não deixe de assinar o nosso canal no Youtube! Está 
bombando, com mais de 1,5 milhão de visualizações, cheinho de dicas e bizus GRATUITOS que te 
ajudarão, e muito, na sua caminhada! Para ser assinante, é só acessar o link ou o QR Code a seguir: 

 

 

 

Te aguardo por lá!  Grande abraço, desejo que Deus o abençoe nessa caminhada e espero por você nas 
próximas aulas!  

Prof. Marcos Girão (vulgo Bunitão das Tapioca!) "#$% 
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